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1. Menguasai karakteristik pesertadidik dari aspek fisik, moral, sosial,kultural, emosional, danintelektual.
1.1. Memahami karakteristik peserta didik(siswa SMK) yang berkaitan dengan aspekfisik, intelektual, sosial-emosional, moral,dan latar belakang sosial-budaya.

Melakukan pengamatan terhadap
karakteristik siswa

1.2. Mengidentifikasi potensi peserta didik(siswa SMK) dalam bidang Pengembangansosial, kultural, emosional dan intelektual. Memberikan  kesempatan pada siswa
untuk memilih kelompok interaksi
dalam pembelajaran

1.3. Mengidentifikasi kemampuan awal pesertadidik (siswa SMK) dalam berbagai bidangpengembangan. Memberikan pertanyaan  yang
berhubungan dengan pengembangan
materi yang akan diajarkan serta
menjelaskannya1.4. Mengidentifikasi kesulitan peserta didik(siswa SMK) dalam berbagai bidangPengembangan. Melakukan kegiatan apersepsi secara
mudah dan sederhana setelah tes
diagnostik dilakukan2. Menguasai teori belajar danprinsip-prinsip pembelajaran yangmendidik 2.1. Memahami berbagai teori belajar danprinsip-prinsip mendidik yang terkaitdengan bidang pengembangan di SMK. Menunjukkan penguasaan terhadap
berbagai teori belajar

2.2. Menerapkan berbagai pendekatan , strategi,metode, dan teknik belajar yang bersifatholistik, otentik, dan bemakna, yang terkaitdengan pengembangan di SMK.
Melndemonstrasikan pembelajaran
inquiry kontekstual
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3. Mengembangkan Kurikulum yangterkait dengan bidangpengembangan yang diampu 3.1.  Memahami prinsip-prinsip pengembangankurikulum Mendefinisikan dengan jelas prinsip-
prinsip penting dalam kurikulum3.2.  Menentukan tujuan kegiatanpengembangan yang mendidik Menjelaskan keterkaitan materi
dengan manfaat dan realitas
kehidupan3.3.  Menentukan kegiatan pembelajaran ataupraktek yang sesuai dengan tujuanpengembangan Melaksanakan pembelajaran secara
praktek sesuai prosedur

3.4.  Memilih materi kegiatan pengembanganpembelajaran atau praktek4. Menyelenggarakan kegiatanpengembangan yang mendidik. 4.1 . Memahami prinsip-prinsip perancangankegiatan pengembangan yang mendidikdan menyenangkan Menjelaskan ciri pendidikan global
yang mendidik dan interaktif

4.2. Mengembangkan komponen-komponenrancangan kegiatan pengembangan yangmendidik dan menyenangkan Menumbuhkan keceriaan dan
antusiasisme siswa dalam belajar

4.3. Menyusun rancangan kegiatanpengembangan yang mendidik yanglengkap, baik untuk kegiatan di dalamkelas, maupun di luar kelas.4.4. Menerapkan kegiatanpembelajaran/praktek yang bersifatholistik, otentik, dan bermakna.



4.5. Menciptakan suasanapembelajaran/praktek yangmenyenangkan, inklusif, dan demokratis Melibatkan siswa secara aktif dalam
pemanfaatan media belajar

4.6. Memanfaatkan media dan sumber belajaryang sesuai dengan pendekatanpembelajaran. Menggunakan media secara tepat,
efektif dan efisien

4.7. Menerapkan tahapan pembelajaran siswadalam kegiatan pengembangan di SMK. Menunjukan sikap terbuka terhadap
respons siswa4.8. Mengambil keputusan transaksional dalamkegiatan pengembangan di SMK sesuaidengan situasi yang berkembang.



5. Memanfaatkan TIK untukkepentingan penyelenggaraankegiatan pengembangan yangmendidik.
5.1. Memanfaatkan teknologi informasi dankomunikasi untuk meningkatkan kualitaskegiatan pengembangan yang mendidik. Menjelaskan dengan tepat manfaat

teknologi informasi

6. Memfasilitasi pengembanganpotensi   peserta didik untukmengaktualisasikan berbagaipotensi yang dimiliki.
6.1.  Menyediakan berbagai kegiatanpembelajaran dan atau praktek untukmendorong peserta didik mengembangkanpotensinya secara optimal termasukkreativitasnya

Melaksanakan pembelajaran /
praktek untuk penguatan teori secara
optimal

7. Berkomunikasi secara efektif,empatik, dan santun denganpeserta didik. 7.1. Memahami berbagai strategi berkomunikasiyang efektif, empatik dan santun, baiksecara lisan maupun tulisan. Menggunakan bahasa komunikasi
yang interaktif dalam pembelajaran



7.2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dansantun dengan peserta didik dengan bahasayang khas dalam interaksi pembelajaranyang terbangun secara siklikal dari (a)penyiapan kondisi psikologis peserta didik,(b) memberikan pertanyaan atau tugassebagai undangan kepada peserta didikuntuk merespons, (c) respons pesertadidik, (d) reaksi guru terhadap responspeserta didik, dan seterusnya.

Menyampaikan pesan dengan teknik
yang mudah di mengerti

8 Menyelenggarakan penilaian danevaluasi proses hasil belajar 8.1. Memahami prinsip-prinsip penilaian danevaluasi proses dan hasil belajar sesuaidengan karakteristik mata pelajaran diSMK.
Menjelaskan dengan  rinci tentang
perpedaan istilah-istilah yang
ditemukan pada evaluasi



8.2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasilbelajar yang penting untuk dinilai dandievaluasi sesuai dengan karakteristik matapelajaran di SMK.
Mendeskripsikan aspek-aspek penting
yang harus di nilai dalam proses
evaluasi

8.3. Menentukan prosedur penilaian danevaluasi proses dan hasil belajar.8.4. Mengembangkan instrumen penilaian danevaluasi proses dan hasil belajar.8.5. Mengadministrasikan penilaian proses danhasil belajar secara berkesinambungandengan mengunakan berbagai instrumen.8.6. Menganalisis hasil penilaian proses danhasil belajar untuk berbagai tujuan. Melakukan analisisi terhadap salah
satu fungsi dilakukan tes8.7. Melakukan evaluasi proses dan hasilbelajar.9. Memanfaatkan hasil penilaian danevaluasi untuk kepentinganpembelajaran 9.1. Menggunakan informasi hasil penilaian danevaluasi untuk menentukan ketuntasanbelajar.9.2. Menggunakan informasi hasil penilaian danevaluasi untuk merancang programremedial dan pengayaan.9.3. Mengkomunikasikan hasil penilaian danevaluasi kepada pemangku kepentingan.



9.4. Memanfaatkan informasi hasil penilaiandan evaluasi pembelajaran untukmeningkatkan kualitas pembelajaran. Menunjukan hasil evaluasi dan
memberikan arti terhadap hasil

10. Melakukan tindakan reflektif untukpeningkatan kualitas pembelajaran 10.1. Melakukan refleksi terhadap pembelajaranyang telah dilaksanakan. Melakukan remedial tes dan remedial
teaching10.2. Memanfaatkan hasil refleksi untukperbaikan dan pengembangan matapelajaran.10.3. Melakukan penelitian tindakan kelas untukmeningkatkan kualitas pembelajaran matapelajaran. Menunjukkan  prosedur yang benar
dalam melakukan PTK


