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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan inayahNya, 

sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran Teknik Pengolahan Audio Video ini 

sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN  I tingkat X (sepuluh) 

semester 1 dan 2 untuk Kompetensi Keahlian MM. 

E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, 

untuk persiapan pemberian pembelajaran yang mencakup materi mulai dari KD 3.1 sampai 3.16 dan KD 4.1 

Sampai KD 4.16 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi 

waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di 

sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai stimulus dan menganalisa informasi 

apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak baik teman 

seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 
SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

  Jakarta, 2 Juli 2020 
  Penyusun 

 

 

 

  Warneti Friyanti, S.Kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

iii Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumpulan Pasangan KD Pengetahuan (3) dan KD Ketrampilan (4) di 

bahas dalam modul ini sesuai dengan Alokasi Waktu yang telah 

dipetakan. Setiap pembelajaran memuat beberapa materi yang saling 
berhubungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 
 

 

3.1. Memahami Work Habit di Lingkungan Sekolah 

4.1. Menerapkan Work Habit di Lingkungan Sekolah 
 

A. Pendahuluan 

Budaya kerja di industri diawali dari kegiatan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin 

dari industri tersebut. Kemudian kegiatan dan nilai nilai tersebut secara tidak sadar diikuti 

dan dilaksanakan oleh pegawai pegawai sehingga menjadi budaya di industri tersebut. 

(Fathurohman, 2018). Kebudayaan kerja dalam perusahaan dapat juga dipengaruhi oleh 

Environment (Lingkungan), Kompensasi, Standar dan Kebijakan, Individu atau Orang, 

Kepemimpinan serta Organisasi itu sendiri. 

 

Gambar 1.1 Komponen pendukung terciptanya budaya 

 
Menurut Robbins (1996) dalam Fathurrohman (2018) menyebutkan mengenai pengertian 

dari budaya perusahaan yaitu : 

1. Merupakan nilai nilai yang dominan dan didukung oleh organisasitersebut. 

2. Falsafah yang menjadi pedoman kebijaksanaan terhadap pegawai dan pelanggan 

perusahaan. 

3. Cara bekerja pegawai maupun individu terkait yang dilakukan di tempatitu. 

4. Kepercayaan dasar dan asumsi yang terdapat di antara anggota anggota organisasi 

tersebut. 

Peran budaya perusahaan ini sendiri mengakibatkan pengembangan rasa memiliki jati diri 

bagi karyawan. Budaya tersebut juga dapat memberikan ikatan antara individu dengan 

organisasi. Dengan memiliki identitas ini dapat membantu stabilitas perusahaan atau 

organisasisebagaisuatusistemsosialdandapatmemberikanpedomanperilakudannorma. 

Teori yang terdapat pada budaya perusahaan memiliki 3 asumsi yaitu: 

KOMPETENSI DASAR : 
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Gambar 1. 2 Asumsi Budaya Perusahaan 

 

1. Individu pada Organisasi, individu tersebut antara lain mencakup pegawai, atasan, dan 

supervisor. Anggota anggota perusahaan tersebut membuat dan mempertahankan 

perasaan atau norma bersama mengenai kehidupan atau realitas dalam organisasi 

sehingga berakibat pada persepsi atau asumsi yang lebih baik dalam memahami nilai- 

nilai atau norma-norma dalam organisasitersebut. 

2. Intepretasi Simbolik, Simbol merepresentasikan sebuah makna. Simbol-simbol yang 

dimaksud mencakup komunikasi verbal maupun non verbal di dalam organisasicontoh 

dari symbol tersebut adalah slogan pada perusahaan tersebut. Simbol tersebut dapat 

mengomunikasikan nilai nilai yang terdapat pada sebuahorganisasi. 

3. Keberagaman Budaya Organisasi, budaya dalam berorganisasi sangat beragam dari 

organisasi satu dengan yang lainnya sehingga memiliki pandangan dalam 

menginterpretasikan tindakan jugaberbeda. 

Karakteristik yang penting dalam membangun budaya perusahaan adalah: 

1. Aturan aturan perilaku, hal ini berkaitan dengan terminologi, bahasa, maupun ritual 

yang sudah biasa dilakukan olehorganisasi. 

2. Norma atau standarperilaku. 

3. Nilai nilai yang dominan, nilai ini merupakan nilai yang menjadi fokus pada organisasi 

untuk dilaksanakan. Contohnya disiplin kerja, kualitas produk yang tinggi dan 

sebagainya. 

4. Filosofi, maksudnya adalah kebijakan dari organisasi terkait dimana disetujui oleh 

karyawan danpelanggan. 

5. Peraturan, bersifattegas. 

6. Iklim Organisasi, mencakup hubungan keseluruhan perasaan atau atmosfir yang 

meliputi hal halfisik. 

Hofsede (dalam Gibson, 1996) dalam Fathurrohman (2018) mengemukakan 

pendapatnya mengenai dimensi budaya perusahaan bahwa terdapat empat dimensi dari 

budaya yaitu, 

1. Penghindaran atasketidakpuasan. 

2. Maskulin/Feminimisme. 

3. Jarakkekuasaan. 

4. Individualisme/Kolektivisme. 

Tipe tipe budaya perusahaan menurut Cameron dan Quinn, Handy (dalam Amstrong 2003) 

yang diterjemahkan oleh Sudarmanto (2009) dalam Fathurrohman (2018) terbagi menjadi4 

tipe yaitu budaya kekuasaan (Power Culture), peran (Role Culture), pendukung(Support 
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Culture), dan orang (People Culture). 
 

 

Gambar 1.3 Tipe-Tipe Budaya Perusahaan 

 

PowerCulturemenonjolkanpadakontrolkekuataninti.Peraturanyangterdapat 

pada budaya ini cenderung memiliki atmosfir kompetitif, politis, dan berorientasi pada 

power(kekuatan). 

Role Culture memiliki aturan dan prosedur sebagai kontrol utama dalam 

berorganisasi. Deskripsi dan peran dari jabatan lebih penting dari pada individu yang 

memiliki jabatan tersebut. 

Support Culture memiliki tujuan untuk membawa individu yang tepat dan 

membiarkanmelaksanakantugasnya.Pengaruhyangditonjolkanberdasarkanskillyang 

dimiliki. 

People Culture menjadikan individu dalam perusahaan sebagai titik utama. Hal 

tersebut memiliki arti bahwa organisasi hanya melayani individu yang ada pada ruang 

lingkup organisasi. 

 

B. Penerapan Budaya Kerja di PendidikanVoksi 

Pendidikanmerupakansebuahpembudayaan,merupakanprosesmentasbihkanindividu 

atau seseorang agar mampu beradaptasi dalam suatu budaya tertentu (Damayanti, 2018). 

sehingga pernyataan tersebut memiliki konsukuensi atau tuntutan agar praktik pendidikan 

yang diajarkan harus sesuai dengan tuntutan dari budaya kerja industri itu sendiri sebagai 

bagian dari budaya dalam masyarakat. Implementasi budaya kerja industri di sekolah 

khususnya sekolah menengah kejuruan (Pendidikan Vokasi) sangat penting karena untuk 

menyiapkan lulusan lulusan yang siap kerja dan siap menghadapi tantangan ketatnya 

persaingan di era industri4.0. 

Gambar 1.4 Penerapan budaya kerja di pendidikan vokasi 

Sasarandaripengimplementasianbudayakerjainiadalahindividuindividuyangterkait 

dengan Pendidikan Vokasi tersebut antara lain siswa, tenaga pendidik, tenaga non 

kependidikan, dan environment (Lingkungan) belajar. Tujuan dari pengimplementasian 

budayakerjainitidaksemata-matahanyamengertijelas,namunjugadapatmemahamiarti dan 

maksud yang mana terkandung dalam setiap sikap sikap kerja. Sikap sikap kerjayang 
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dimaksud adalah keamanan, keselamatan dan kesehatan, kuantitas, kualitas, biaya dan 

individu. 

Penerapan yang dilakukan berupa melatih hardskill dan softskill individu-individu dari 

Pendidikan Vokasi terkait. Untuk perkembangan softskill dapat diwujudkan dengan 

pengembangan budaya kerja industry dimulai dari peningkatan knowledge atau wawasan. 

Peningkatan tersebut dapat melalui seminar atau workshop. Kemudian diikuti dengan 

implementasi pada kehidupan sehari hari di Pendidikan Vokasi sehingga terjadi 

pembiasaan. 

Dalam pengembangan hardskill sendiri dapat dilatih dengan meningkatkan 

keterampilan menciptakan karya atau produk sesuai kompetensi jurusan masing masing. 

Dalam penciptannya tersebut harus disesuai dengan standar industri baik hasil maupun 

prosesnya. Untuk sasaran dari pembudayaan ini sendiri adalah perubahan sikap dari 

individu terkait sehingga memenuhi kriteria standar sikap kerja industri. Standar sikap 

kerja industri tersebut antara lain adalah, 

1. Work Habbit, Kebiasaan dalambekerja. 

2. Basic Mentality, Dasar mental dalam bekerja. 

3. 5R, terdiri atas Ringkas, Rapi, Resik, Rawan, danRajin. 

4.  KYT, merupakan singkatan dari kiyin yang berarti bahaya, yoshi yang berartiduga, 

dan Training yang berarti latihan. Maksudnya adalah tindakan dalam keselamatan 

kerja. 

5. APD (Alat Pelindungdiri). 

6. JI (Job Instruction), intruksipekerjaan. 

7. SOP (Standard OperationalProsedure). 

8. GKM (Gugus KendaliMutu). 

9. One Sheet Report, merupakan kertas kerja sebagai pedoman dan acuankerja. 

10. Horenso yang memiliki makna Hokoku (Melapor), Renraku (Menghubungi), dan 

Sodan (Memintanasihat). 

11. Kaizen yang berarti perubahan yang baik, dapat juga berarti sering intropeksi diri 

atau memiliki tujuan dalambekerja. 

12. PresentationSkill. 

13. PublicSpeaking. 
 

 
Gambar 1.5 Budaya Kerja Industri (Kebiasaan Kerja) 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

Pertemuan 1 

Jawablah soal uraian berikut ini dengan membaca E-Modul terlebih dahulu. 

1. Tuliskan apa yang kalian ketahui tentang budaya industry (bobot20) 

Jawaban :………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Tuliskan 3 karakteristik penting yang digunakan untuk membangun budaya industry di 

perusahaan (bobot20) 

Jawaban :………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Tuliskan 3 pembiasaan budaya industry yang terdapat di sekolah (bobot20) 

Jawaban :………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Tuliskan siapa saja sasaran implementasi budaya kerja industry di sekolah (bobot 20) 

Jawaban :………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Dalam menerapkan budaya kerja industry di sekolah dilakukan pelatihan berupa 

hardskill dan softskill, tuliskan apa yang dimaksud dengan pelatihan hardskill dan 

softskill. (bobot 20) 

Jawaban :………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1-5 20 100 
: Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar 

   

   Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

PENILAIAN HASIL BELAJAR : 
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Pertemuan 2 
Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah file presentasi dengan menggunakan Microsoft power point dengan ketentuan 

Sebagai berikut : 

a. Waktu mengerjakan 1minggu 

b. Buat rancangan desain presentasi 

c. Tema presentasi “cara menerapkan budaya kerja industry disekolah” 

d. Jenis aplikasi Microsoft PowerPoint 

e. Simpan file dalam bentukppt 

f. Simpan dengan namaTugasppt_Nama_Kelas 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Penyajian materi ppt 20 

Desain layout presentasi 15 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

 
Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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3.2. Memahami Safety Di Lingkungan Sekolah 

4.2. Menerapkan Safety Di LingkunganSekolah 
 

A. Membentuk Tim K3 diSekolah 

Membentuk Tim K3 yang formasinya 

1. Ketua 

2. Sekretaris 

3. Ahli K3 : minimal ada 2 orang dalam 1sekolah 

4. Seksi Promosi &Pelatihan 

5. SeksiStandardisasi 

6. Seksi Sarana danPrasarana 

7. Seksi Audit 

8. Seksi Gizi Kerja &Kesehatan 

9. Koordinator Program Studi : masing-masing 1personil 

 

B. Menentukan Target TimK3 

Target Umum : Zero Acident 

1. Kecelakaan di dalam lingkungansekolah. 

2. Kecelakaan dalam perjalanan berangkat dan pulangsekolah. 

3. Kecelakaan di lingkungan industri ketika magang atau praktik kerja TargetSpesifik. 

4. Kedisiplinan Siswa dalam menggunakanAPD. 

5. Jumlah kehilangan jam pelajaran untuk siswa menjadi korban kecelakaankerja. 

6. Menghilangkan Potensi Bahaya : mengurangi temuan dalamAudit 

 

Materi K3 dalam Mata pelajan Praktik 

Setiap akan memulai pelajaran praktik, siswa diberikan materi tentang K3 sekitar 5-10 

menit, tentang pentingnya memakai APD yang relevan dengan pelajaran, risiko kecelakaan 

maupun sakit akibat kerja praktik. 
 

C. Kampanye K3 di Sekolah 

Berbagai bentuk kampanye K3 
1. Poster 

2. Spanduk 

3. Banner 

4. Sticker 

 
Gambar 2.1 Utamakan Keselamatan 

KOMPETENSI DASAR : 
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D. Menentukan Standard PerlengkapanK3 

Pembuatan standar perlengkapan K3 untuk masing-masing pelajaran praktik, baik untuk 

mata pelajaran. 
 

Gambar 2.2 Standar Kerja di Laboratorium 

 

E. Focus untuk pencegahan Kecelakaan Akibat Kerja(KAK) 

 

Kecelakaankerjaadalahkejadianyangtakterdugadantidakdiharapkan.Takterduga,oleh 

karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk 

perencanaan. Maka dari itu, peristiwa sabotase atau tindakan kriminal di luar ruang lingkup 

kecelakaan yang sebenarnya, tidak diharapkan. 

 

Oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari 

yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. 

1. PencegahanKecelakaan 

Untuk dapat mencegah terjadinya Kecelakaan Kerja bisa ditempuh dengan langkah- 

langkah berikut: 

a. Membuat standar keselamatan kerja untuk masing-masing penggunaan alat maupun 

ruang laborat atauperbengkelan. 

b. Patroli Potensi Bahaya (DugaBahaya) 

Mendeteksipotensibahaya,baikperlengkapandidalamruanganmaupunkondisidiluar 

ruangan, termasuk sikap peserta didik ketika melakukan kegiatanbelajar. 
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PENILAIAN PENGETAHUAN 

 

 

Gambar 2.3 Contoh hasil Duga Bahaya 

 

2. Penanganan kecelakaankerja 

a. Pembuatan pertolonganpertama 

b. Standar Evakuasi unutk korban kecelakaankerja 

 

F. Proteksi unutk Pencegahan terhadap potensi Penyakit Akibat Kerja ( PAK) 

1. Untuk pencegahan mendeteksi potensi penyakit akibat kerja membudayakan periksa 

Kesehatan secaraperiodik 

2. Memastikan kondisi lingkungan terbebas dan peserta disiplin dalam penggunaanAlat 

PelindungDiri 
 

 

Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar 

KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

PERTEMUAN 1 
Kerjakan soal berikut ini dengan memilih jawaban A, B, C, D & E yang kalian anggap 

benar ! 
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1. Undang-Undang yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerjaadalah…. 

A. Undang-Undang No.1 Tahun1971 

B. Undang-Undang No. 1 Tahun1970 

C. Undang-UndangNo. 1 Tahun1975 

D. Undang-Undang No.1 Tahun1980 

E. Undang-Undang No. 1 Tahun1977 

2. Keselamatan Kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari 

cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan denganpekerjaan 

Benar Salah 

3. Di bawah ini adalah penyebab kecelakaan kerja,kecuali.... 

A. Ketidaksempurnaan alat –alat 

B. Kurang hati-hati, dan tidak konsentrasi padapekerjaan 

C. Kurang pertimbangan dalam melakukan suatupekerjaan 

D. Kurang disiplin dalambekerja 

E. Melaksanakan pekerjaan sesuaiprosedur 

4. Perhatikan Gambar di bawah adalah salah satu alat pelindung diri yang disebut.... 

A. Sarungtangan 

B. Safety belt/bodyharness 

C. Helmet 

D. Masker 

E. Rompi APD 

 

 
5. Alat Pelindung Diri yang berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yangbisa 

mengenai kepala secara langsung disebut..... 

A. Sarungtangan 

B. Sepatu safety 

C. Bodyharness 

D. Helmet 

E. Masker 

6. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja,kecuali 

A. Kebisingan 

B. Penerangan 

C. Factor radiasi 

D. Sumber dayaalam 

E. Transportasi 

7. Yang menjadi ruang lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut 

kecuali... 

A. Tenagakerja 

B. Tempatkerja 

C. Sumberbahaya 

D. Kecelakaan 

E. Alat bantukerja 

8. APD (Alat Pelindung Diri) sebagai sarana perlindungan harus memenuhi syarat-syarat 

antaralain…. 

A. Mampu memberikan perlindunganefektif 

B. Model yang tepat danbaik 

C. Harga murah dankuat 

D. Meningkatkan rasa percaya diripemakai 

E. Model & Ukuran sesuaikebutuhan 
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9. Upaya pencegahan lebih baik dari pada upaya pengobatan terhadap kecelakaanatau 

akibat kerja, sebagai alternative terakhir dari pencegahan ituadalah…. 

A. Ventilasi 

B. APD (Alat PelindungDiri) 

C. Eliminasi 

D. Pengendalianadministrative 

E. Standarkeselamatan 

10. Suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman bebas dari 

kecelakaan kerjadisebut…. 

A. Kesehatankerja 

B. Keselamatankerja 

C. Kesehatan dan kecelakaankerja 

D. Keamanan dan keselamatankerja 

E. Kenyamanankerja 

 

PERTEMUAN 2 
Isilah pertanyaan berikut ini tepat ! 

 

1. Tuliskan cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja 

Jawaban :……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Tuliskan alat pelindung diri yang digunakan oleh seorang operator laboratorium 

computer 

Jawaban :……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Tuliskan 3 jenis kecelakaan kerja yang terjadi di labcomputer 

Jawaban :……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Tuliskan langkah / cara menangani kecelekaan kerja 

Jawaban :……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Tuliskan apa yang kalian ketahui tentang Safety 

Jawaban :……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

3.3. Memahami Basic Mentality di lingkungan sekolah 

4.3. Menerapkan Basic Mentality di lingkungan sekolah 
 

Basic Mentality ~ Membangun Diri Pribadi dalam Menghadapi Masa Depan ~ 

 
Tujuannya : 

 Mengenal diri pribadi untuk membangun citra menghadapi masa depan yg lebih baik 

(menjadi pemenang yangsebetulnya) 

 Meningkatkan kesungguhan dan tekad untuk memperbaikidiri 

 Meningkatkan kedisiplinan dan produktivitaskerja. 

 
Mengenali dan Menghayati diri sendiri ( Siapa Aku) 

 Membangunkeyakinan 

 Mengenal diri secarapsikologis 

 DiriTerbuka 

 Disadari dan dikenal oleh dirisendiri 

 Ditampilkan kepada orang lain atas kemauansendiri 

 Misalnya, perasaan, pendapat, dan pikiran yg dipilih untuk disampaikan kepada 

oranglain 

 DiriTersembunyi 

 Disadari dan dikenal oleh dirisendiri 

 Secara sadar, ditutupi atau disembunyikan terhadap oranglain 

 Misalnya, keraguan, keinginan yang rahasia 

 DiriTerlena 

 Tanpa disadari / tertutup terhadapdirinya 

 Tersampaikan / tampak / diketahui oranglain 

  Misalnya, kebiasaan, sifat, dan kemampuan tertentu yang tidak disadari ada pada 

diri sendiri, yg sering berpengaruh (positif / negatif) dalam hubungan dengan orang 

lain (sering kurang tenggang rasa terhadap orang lain, sering membantah, 

membanggakan diri sendiri, serbadusta) 

 Diri yang Tidak Dikenal Manusia 

 Tidak dikenal oleh diri sendiri dan oranglain 

 Misalnya, motif, kebutuhan-kebutuhan yang tidak disadari, terlupakan atau didesak 

ke alam bawah sadar sehingga tidak dikenal lagi tapi masih mempengaruhi 

tindakantindakan orang dalam berhubungan dengan oranglain 

 

Contoh jendela diri 

KOMPETENSI DASAR : 
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 Bidang 1 sempit  kurangterbuka 

 Banyak hal dari dirinya yang ditutup

tidak efektif 

 Kurang mau menerima kritik atau 

pandangan orang lain tentangdirinya 

 Kurang percaya pada kemampuandiri 

 Takut kehilangan harga dirinya atau tidak 

enak mendengarkritik 

 
 

 

 

Pola Pikir ( Mengubah sudut pandang & Pendapat) 

- Pola pikir  kunci keberhasilan polaprilaku: 

 Persaingan 

 Mengelola duniakerja 

 Melaksanakankepemimpinan 

 Berkarya secaraprofessional 

- Pola pikir  terbentuk sebagai hasil belajar / menuntutilmu 

- Kita dibayar karena hasil pikirkita 

- Pola pikir hari ini mungkin menjadi masalah bagi hari esok 

- Hariiniharuslebihbaikdarikemarin;besokharuslebihbaikdarihariiniapabilatidak, kita 

akan selalurugi 

 

Proses terjadinya kehendak 

Proses ini sebagai pengarah tingkah laku, dapat dikatakan sebagai suatu siklus dan merupakan 

suatu sistem yang terdiri dari : 

 

Menurut Luthans 
 

 

Menurut Steers dan Porter : 

 
 

3 keinginan sosial dari Mc Clelland : 

- KeinginanBerprestasi 

 Kebutuhan untuk dapat bersaing atau melampaui standarpribadi 
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PENILAIAN PENGETAHUAN 

- KeinginanBersahabat 

 Kebutuhan akan kehangatan, hubungan persahabtan dengan oranglain 

- KeinginanBerkuasa 

 Kebutuhan untuk memiliki pengaruh terhadap oranglain 

 

Kehendak dalam Bekerja 

- Kebutuhan Manusia dan Pemuasannya 

 Tidak dapat dipisahkan dan tidak terlihat garis pemisahnya 

- Kebutuhanjasmani: 

 Makanan 

 Pemeliharaankesehatan 

 Aman daricidera 

 Terhindar darisakit 

- Kebutuhanpsikologis: 

 Rasaaman 

 Dicintai 

 Persaudaraan 

 Hargadiri 

 Prestasi 

 

Komunikasi 

- Masalah: 

 Bagaimana cara menyampaikanpesan 

 Bagaimana cara menerima dan mendengarpesan 

 Bagaimana cara menyampaikan hasil dengar menjadipesan 

- Teknik bicara dan mendengarkanpesan: 

 Bicara yang jelasucapannya 

 Bicara yang bisa didengar denganbaik 

 Diucapkan tigakali 

- Komunikasi satu arah: hanya dari pengirim ke penerima saja (tidaksebaliknya) 

- Komunikasi dua arah: dari pengirim ke penerima dan sebaliknya dari penerima (bertindak 

sebagai pengirim) ke pengirim (dalam hal ini bertindak sebagaipenerima) 

- Masalah ‘pengertian yang kuranglengkap’ 

- Masalah ‘ komunikasi yangberlebihan’ 

 

Tujuan: 

 Memberitahu penerima tentangsesuatu 

 Mempengaruhi sikappenerima 

 Memberikan dukungan psikologis kepadapenerima 

 Mempengaruhi tingkah lakupenerima 
 

 

 
Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar 

KBM) 
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No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

PERTEMUAN 1 
Tes Kepribadian Ungkap sifat Asli Kamu, Perhatikan gambar berikut ini 

 

 

Jawaban : 

Ayam 
 

Kamu yang melihat wujud ayam umumnya tidak berpikir seperti kebanyakanorang. 

Kamu yang sering berpikir out of the box ini kerap mengamati aspek positif dalam 

hidup.Kamujugamerupakanorangyang15ias15dankompetendalambidangsains 

danmatematika.Diprediksidapatsuksesdalamkarierterkaitangkadanarsitektur. 

 

Wanita Berbibir Merah 

 

Kalau kamu melihat wanita berbibir merah dalam gambar tersebut, berarti kamu 

memilikikarakteryangkuatdankepribadianceria.Hidupselalumemberikanbanyak 

kejutan dan tantangan, tetapi kamu dengan karakter ini dapat belajar dan berjuang 

untuk menghadapinya. Karakter ini terbilang lebih sukses di bidang 15ias15l dan 

kreatif sehingga pekerjaandalam desain komunikasi 15ias dipertimbangkan. 

 

Pria 
 

Lihat pria dalam gambar ini? Ternyata kamu jenius. Kamu dapat sukses dalam 

bidang yang dipilih karena kepintaran kamu dalam menemukan solusi serta tidak 

suka berkonsentrasi pada masalah. Kamu juga merupakan orang yang kreatif dan 

senang mengobservasi. Jadi, teruslah mengembangkan diri ya. 
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Jawaban : 

Wanita 

Jikakamumelihatsosokwanitadalamgambariniartinyakamuadalahseorangyang 

16omantic dan senang dikelilingi oleh teman dan keluarga. Akan tetapi seringkali 

juga ditemukan sifat naif. Sehingga orang dengan kepribadianini perlu 

memperhitungkan sejumlah hal sebelum mengambilkeputusan. 

 

Ikan 

Kamu adalah sosok yang ‘go with the flow’ dan mudah menemukan solusi dalam 

situasi apapun. Kamu juga dinilai sangat bijak dan senang belajar dari kesalahan. 

Namun terkadang butuh lebih aktif untuk mengejar mimpi yang ingin diraih. 

 

Malam Berbintang 

Tampaknya kamu adalah seorang pemimpi. Orang seperti ini dapat memulai 

revolusi, walaupun terkadang ide-ide yang dilontarkan agak sedikit gila. Jangan 

berhenti bermimpi namun tetap realistis. 

 

Jawaban : 

https://www.detik.com/tag/tes-kepribadian/
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Tikus 

Jika pertama kamu lihat ke seekor tikus, keahlian kamu melihat sesuatu yang detail 

patut diacungi jempol. Senang melihat hal yang detail sehingga kamu bisa 

menemukan hal-hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain. Dengan kemampuan 

serta bentuk kepribadian yang seperti ini, kamu cocok menjadi psikiater yang baik. 

 

Gajah 

Hampir semua orang akan tertuju dengan gambar gajah yang besar. Jika kamu juga 

demikian, berarti kamu baik dalam melihat sesuatu dalam gambar secara 

keseluruhan. Kepribadian ini cenderung baik dalam merencanakan sesuatu meski 

awalnya banyak diragukan orang. 

 

Jawaban : 

Lubang Kunci 

Kamusepertinyaorangyangoptimisdanbisadenganmudahmenemukansolusidari 

berbagaisituasiyangsulit.Keinginandanpribadikamujugasangatkuat. 

 

Orang Kecil 

Ternyata kamu adalah seorang dengan kepribadianyang baik dan bias active. 

Terkadang juga senang membesarkan masalah meskipun sebenarnya bisa diatasi 

dengan mulus. 

 

Jawaban : 

https://www.detik.com/tag/tes-kepribadian/
https://www.detik.com/tag/tes-kepribadian/
https://www.detik.com/tag/tes-kepribadian/
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Sarung Tinju 

Kalau kamu melihat dua buah sarung tinju, ini berarti kepribadianmu lebih kepada 

seseorang yang tidak bisa menampung ide dalam waktu yang lama. Jadi ketika 

terbesit ide, ingin langsung melontarkan dan melakukannya. 

 

Tangan berotot 

Kebalikandarisarungtinju.Kamuyangmelihattanganberototbiasamengumpulkan 

energidalamwaktulama.Kamubutuhwaktuuntukberpikirdanmenganalisasemua 

pilihan sebelum mengambilkeputusan. 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 
PERTEMUAN 2 

Jawablah pertanyaan psikologi kepribadian berikut ini dengan benar 

 
1. Suatu hari ada seekor burung berwarna biru tiba-tiba masuk ke rumah anda dan 

terperangkap didalamnya. anda pun berniat untuk memeliharanya. namun ada suatu 

keanehan yang terjadi pada burung tersebut. Akan berubah menjadi warna apakah 

burung tersebut di hari berikutnya? [ke penjelasan] 

A. Tetap Hitam 

B. Kembali menjadi warnabiru 

C. Menjadi warnaputih 

D. Menjadi warnaemas 

2. Bayangkan Anda ada di sebuah dataran dengan langit yang begitu biru. dan sekali lagi 

bayangkan sebuah tempat dimana anda merasa nyaman dan tentram. Pilih salah satu 

dari 4 tempat di bawah ini. [kepenjelasan] 

A. Daratan yang dipenuhi saljuputih 

B. Lautan biru 

C. Gunung yanghijau 

D. Padang yang dipenuhi bunga bewarnakuning 

3. Anda berjalan di jalan, memikirkan hal hal lain, dan tersandung tong sampah di trotoar 

dan jatuh. Apa yang tumpah keluar dari tong sampah? [kepenjelasan] 

A. Tidak ada yang tumpah, tong sampahkosong 

B. Tumpukan sampah tumpah kejalan 

C. Biji apel, tulang ayam dan sampahlainnya 

D. Plastik sampah yang terikat rapi 

http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#1
http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#2
http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#3
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4. Disuatuhariyangcerah,kamusedangberjalankakikesuatudaerahyangbelumpernah kamu 

kunjungi sebelumnya, dan terkagum kagum melihat sebuah rumah di seberangnya. 

Tapi, kenapa yah pintu depannya setengah terbuka? [kepenjelasan] 

A. Jangan-jangan rumah itudirampok 

B. Wah, pemiliknya lupa mengunci pintutuh! 

C. Paling pemilik rumahnya ada di dalam, sedang menyapu di sekitarpintu 

masuk 

5. Sebuah cangkir keramik putih polos siap kita hias dengan lapisan cat warna biru. Pola 

seperti apakah yang akan kamu pilih? [kepenjelasan] 

A. Garis-garis 

B. Bulat-bulat 

C. Garisberombak 

D. Kotak-kotak seperti papan catur 

6. Kita sedang membayangkan diri kita memakai parasut dan sedang menikmati detik 

demidetikmelayangturundiangkasa.pemandanganapayangandalihatdarisana? [ke 

penjelasan] 

A. Hamparan padang rumput berhias bunga-bungacantik 

B. Dari kiri ke kanan cuma terlihat tumpukanberbatu 

C. Ada binatang liar super ganas yang sudah siap menyambutkita 

D. Sebuah sungai yangmengalir 

7. Saat tersesat di hutan seharian, dan kelaparan, apa yang kamu lakukan ketika 

menemukan sebuah rumah yang terbuat dari permen? [kepenjelasan] 

A. Mulai makan apa saja yang terlihat di depanmata 

B. Wajib mencoba sebanyak mungkin permen yangada 

C. Begitu menemukan permen kesukaan, baru kita mengisiperut 

D. Gawat..kita gak suka permen lebih suka keripikkentang 

8. Semalamandadatengkekonser,paspulangandamembayangkanadadiataspanggung. Kira-

kira alat musik apa yang ingin anda mainkan? [kepenjelasan] 

A. Biola 

B. Bass 

C. Terompet 

D. Seruling 

9. Ada sebatang pohon yang tua. Bila hujan turun beberapa helai daunnya tumbuh. Bila 

musim gugur datang, angin menerbangkan semua daunnya. Jika diberi pilihan, kamu 

mau jadi apa? [kepenjelasan] 

A. Hujan 

B. Angin 

C. MusimGugur 

D. Daun 

E. Pohon 

10. Di depan anda terdapat 4 potong kue. kue mana yang kamu pilih dan sama siapa Anda 

makan? [kepenjelasan] 

A. ShortCake 

http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#4
http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#5
http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#6
http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#6
http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#6
http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#7
http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#8
http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#9
http://www.tahupedia.com/content/show/139/10-Pertanyaan-Psikologi-Kepribadian#10
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B. CheeseCake 

C. FruitTart 

D. ChocolateCake 

 
JAWABAN 

Berikut merupakan jawaban dari pilihan yang telah anda pilih. Cobalah cocokan jawaban 

anda, apakah sesuai dengan kepribadian Anda? 

 
1. Burung tetap berwarnahitam 

Menggambarkan bahwa diri Anda adalah seorang yang memiliki pandangan yang 

PESIMIS. 

Burung berubah kembali menjadi biru 

Menggambarkan bahwa diri Anda adalah seorang yang OPTIMIS. 

Burung berubah menjadi putih 

Menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang tenang dan tegas dibawah tekanan. 

Burung berubah menjadi warna emas 

menggambarkan bahwa Anda adalah seseorang yang tidak memiliki rasa takut, Anda tidak 

mengenal tekanan bagi Anda 

 
2. Dataran yang dipenuhi saljuputih 

Anda diberkati dengan sensitivitas khusus yang membuat anda mengerti dengan pandangan 

sekilas dan menguraikan masalah yang rumit tanpa membutuhkan bukti & penjelasan. anda 

mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan dan bahkan  menjadi  seorang  

visioner. percayailah instuisi anda yang pertama, mereka akan menuntun anda dengan baik. 

Lautan biru 

Anda memiliki bakat alami untuk hubungan antar pribadi. Orang orang menghormati 

kemampuan anda berkomunikasi dengan orang lain dan cara anda membantu bermacam- 

macam kelompok bersama-sama. hanya dengan berada disana. anda membantu orang lain 

bekerjadenganlebihlancardanefisien,membuatandamenjadiseoranganggotayangsangat 

berharga dalam suatu proyek atau tim ketika anda berkata "bagus, teruskan kerja anda yang 

baik" orang-orang tahu anda berkata sebenarnya. jadi kata-kata itu berarti bagi orang yang 

mendengarkannya. 

Gunung yang hijau 

Bakat anda adalah berkomunikasi yang ekspresif. Anda selalu dapat menemukan kata kata 

untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. orang-orang segera menyadari itu juga sama 

persis dengan yang mereka rasakan. mereka berkata bahwa berbagi kebahagiaan semakin 

menjadi berlipat ganda, sementara berbagi duka membuat kita semakin terpisah. anda 

nampakdapatselalumenolongoranglaindanmenemukansisiyangbenardalmkomunikasi 

Padang yang penuh bunga berwarnakuning 

Anda adalah sumber pengetahuan dan kreativitas, penuh dengan gagasan dan potensi yang 

hampir tak terbatas. tetaplah menyesuaikan diri terhadap perasaan orang lain dan jangan 

pernah berhenti membangun mimpi tidak ada apapun yang tidak bisa anda capai. 

 
3. Tidak ada yang tumpah tong sampahkosong 

orang yang memberikan jawaban ini cenderung hidup tanpa menarik perhatian atau 
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berpura pura. apa yang anda lihat itulah yang didapatkan. hanya kejujuran inilah yang 

membuatnya menarik 

Tumpukan sampah tumpah ke jalan 

mereka yang berkata tong penuh dengan sampah mungkin kelihatannya bersikap jujur & 

terus terang kepada orang lain, tapi sebenarnya memiliki setumpuk perasaan tak terkatakan 

yang terkunci di dalam. anda mungkin memperhatikan perasaan ini sebagai frustasi biasa, 

tapi saat memikirkannya, bukankah ada saat dimana anda menahan sesuatu yang 

seharusnya dikatakan. 

Biji apel, tulang ayam dan sampah lainnya. 

orang yang membayangkan tumpukan sampah sisa makanan adlah orang yang 

menyembunyikan nafsu makan dan keinginan alamiah terhadap makanan. mungkin anda 

sedang (atau hanya menghindari) diet, atau masalahnya, hal itu sedang menekan anda.tidak 

perlu terlalu ekstrim melakukannya, karena mungkin akan membawa kebaikan bagi anda. 

untuk memakai uang untuk makan di restoran bersamateman. 

Plastik sampah yang terikat rapi 

orang orang yang melihat plastik sampah yang terikat rapi memiliki rasa penguasaan diri 

yangkuat.mungkinterlalukuat,andatidaksukamemperlihatkankelemahanataumengeluh 

- harga diri anda tidak mrngijinkan anda. tapi membiarkan orang lain mengetahui apa yang 

sebenarnya anda rasakan bukanlah tanda orang lemah. jangan terlalu tegang dan biarkan 

udara keterbukaan masuk sebelum semua sampah membusuk dan berbau busuk 

 
4. Jangan jangan rumah itudirampok 

menggambarkan anda orang yang tidak sempat panik karena sibuk mencari solusi. 

Wah, pemiliknya lupa mengunci pintu tuh! 

menggambarkan anda orang yang sangat santai, bahkan dalam situasi genting 

Paling pemilik rumahnya ada di dalam, sedang menyapu sekitar pintu masuk 

menggambarkan anda Orang yang walaupun terlihat santai tapi tidak pernah lengah 

 
5. Garis-garis 

menggambarkan anda bisa memecahkan masalah dengan cepat dan tajam, tumpuan harapan 

dalam kesulitan 

Bulat-bulat 

menunjukan kemampuan artistik bahkan eksentrik, sedikit aneh tapi sering memiliki 

jawaban unik untuk pemecahan masalah 

Garis Berombak 

punya segudang cinta untuk di sebrkan kepada semua orang disekitar 

Kotak-kotak seperti papan catur 

selalu tampak seperti punya waktu dan perhatian untuk dibagikan kepada semua orang 

sehingga melupakan masalah sendiri 

 
6. Hamparan padang rumput berhias bunga bungacantik 

menunjukan tingginya rasa OPTIMIS 

Dari kiri kekanan cuma terlihat tumpukan berbatu 

Menggambarkan sikap yang selalu waspada 

Ada binatang liar super ganas yang sudah siap menyambut kita 

Tidak pernah melewatkan kesempatanuntuk tertawa bahkan saat di timpa masalah 
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Sebuah sunyai yang mengalir 

Terlalu sibuk berpikir dan lebih memanfaatkan energi yang ada untuk bersiap menyambut 

apapun yang terjadi 

 
7. Mulai makan apa saja yang terlihat di depanmata 

Polos seperti anak kecil, sehingga mudah dimengerti dan diterima orang lain walaupun 

gampang ditipu juga 

Wajib mencoba sebanyak mungkin permen yang ada 

Tidak keberatan bertemu banyak orang, tapi belum tentu bersedia berhubungan lebih dalam 

dengan seseorang 

Begitu menemukan permen kesukaan, baru kitra mengisi perut 

membatasi diri, sudah cukup bila menemukan satu orang dengan minat dan selera yang 

sama. 

kita gak suka permen lebih suka keripik kentang 

berusaha terlihat berbeda termasuk dalam memilih teman. 

 
8. Alat musik adalah lambang lawan jenis. Gabungan anda dan alat musik menunjukkan 

bagaimana anda melihat diri anda sendiri membuat melodicinta. 

Biola 

Biola membutuhkan gerakan jari yang sensitif dan sentuhan yang lembut untuk 

menghasilkan suara dari senar2nya. Anda melihat diri anda sendiri sedang menikmati 

kesadaran yang sama dan kemampuan mencari dan memainkan titik-titik paling sensitif 

pasangan anda. Ada rasa petualangan dalam menciptakan musik yang indah dengan tangan 

dengan terus memainkan not not yang serupa. 

Bass 

Ada perasaan mendapatkan kekuatan dari memainkan bass yang besar dan menghasilkan 

erangan yang dahsyat. Dalam cinta, keahlian anda terletak pada kemampuan membuat 

pasangan anda mengikuti kehendak anda, memegang kendali sepenuhnya, membawa 

kekasih ke dalam kesenangan yang tidak pernah dibayangkan. Anda tidak pernah meminta 

ijin, tapi karakter itulah yang membuat anda sangat menarik. 

Terompet 

Tidak ada yang lain, mulut anda adalah senjata terkuat dari gudang senjata anda. Apakah 

membisikkan kata-kata cinta ke telinga pasangan atau menjelajahi kekasih dengan bibir. 

Suling 

Suling membutuhkan kesabaran tinggi bagi yang menguasai dnegan baik. Anda 

menunjukkan kesabaran yang sama dengan membuat letih pasangan dnegan ketekunan, 

tekad, dan stamina anda. Pasangan seringkali lengah ketika berpikir, bahwa itu hanya 

merupakan pertunjukan singkat tapi berubah menjadi konser utuh dalam enam gerakan. 

 
9. Hujan 

kamu mencari seseorang yg benar2 mencintai n menyukai kamu. 

Angin 

kamu adalah org ke-3 dalam cinta segitiga 

Musim gugur 

kamu mencintai 2 org dalam satu masa 

Daun 
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kamu adalah playboy / playgirl 

Pohon 

kamu begitu setia pada pasangan kamu 

 
10. Keempat kue itu menunjukkan perasaanmu terhadap orang-orangtersebut. 

Short cake 

orang yang bisa kamu ajak ngobrol tentang apa saja. 

Cheese cake 

orang yang kamu anggap menarik. 

Fruit cake 

orang yang harus kamu waspadai.. 

Chocolate cake 

orang yang memberimu perasaan manis dan pahit bagaikan cokelat. Ini menunjukkan 

orang yang kamu sukai sekarang.. 

 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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3.4. Memahami 5 S di Lingkungan Sekolah 

4.4. Menerapkan 5 S di Lingkungan Sekolah 
 

 
A. Budaya Kerja 5 S 

Budaya kerja dalam Bahasa Inggris yaitu work culture. Budaya kerja secara nilai/falsafah 

adalah nilai dengan didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, 

kebiasaan,dankekuatanpendorongmembudayadalammasyarakattercermindengansikap dan 

perilaku terwujud dalam tindakan kerja atau bekerja (Triguno, 2000:1). 

 

5S dalam bahasa Inggris berarti Sort (ringkas), Set in order (menempatkan sesuai tempat), 

Shine (bersih), Standardize (standardisasi), dan Sustain (menopang/menahan). Sedangkan 

dalam bahasa Jepang berarti Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Secara umum 5S 

adalah Sistem Tata Rumah Tangga untuk mengelola tempat kerja seperti industri, kantor, 

sekolah, dll. 

 

(Ashok G. V., K. Vishwanatan, dan P. Ramalingam, 2018: 1393) mengelompokkan masing- 

masing maksud dari 5S, yaitu: 

1. Sort: Memisahkan barang sesuai kebutuhan/bukan di tempat kerja. Simpan barang-barang 

yang diperlukan dan buang/pisahkan barang yang tidakperlu. 

2. Setinorder:Diatursesuaiurutandandiberilabelsupayamudahdalampengambilanbarang 

ketika hendakdigunakan 

3. Shine: Membersihkan secara berkala sehingga dapat tempat kerja akan nyaman ketika 

hendak digunakan dan lebih mudah dalam mengidentifikasi kembali ketika terdapat hal 

yang kurangsesuai. 

4. Standardize:Memberiaturan/standarprosedursupayaseragamdanimplementasinyadapat 

tercapai pada masing-masing tempatkerja. 

5. Sustain: Mempraktikkan kebiasaan 5S sebagai bagian dari pekerjaan secararutin. 

 

Gambar 4.1 5 S /5 R 

(Yashinta R. A. & Erny Tri H., 2017: 3-4) menerapkan budaya 5S kepada siswa Pendidikan 

Vokasi dilakukan dengan menggunakan teknik modeling. Langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

KOMPETENSI DASAR : 
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1. Identifikasi masalah yang dialami oleh siswa seperti keterlambatan, kurang tertib, dan 

rendahnya sopan santun baik yang berupa laporan pendidik maupun dari kejadian 

langsung. 

2. Melakukan persiapan dengan pemilihan kelompok, menentukan tempat, dan waktu oleh 

konselor untuk melakukan bimbingan kepadasiswa. 

3. Memberi pretest untuk menilai tingkat kedisiplinansiswa. 

4. Melakukan treatment dan memberi pembiasaan terhadap budaya 5S. 

5. Menilai dengan cara observasi saat treatmentberlangsung. 

6. Melakukan post test yang kemudian dijadikan model untuk membiasakan budaya 5S 

kepada parasiswa. 

Gambar 4.2 Langkah Penerapan Budaya 5S di Pendidikan Vokasi 

 

Target Tim 5S 

 

2. Targetumum 

a. Kebersihan di dalam lingkungan sekolah, di ruangan dan di luarruangan. 

b. Penyimpanan yangrapi. 

c. Mudah untuk menemukan barang: maksimal 30detik. 

d. Peggunaan ruang yangoptimal. 

 

3. Targetspesifik 

a. Kedisiplinan siswa dalam melaksanakan kegiatan5S. 

b. Jumlah temuan yang dijumpai dalam kegiatan Audit5S. 

c. Ketepatan waktu penyelesaian atas temuanAuditor. 

d. Melaporkan rutin pencapaian target pada setiap upacarabendera. 

 

Media promosi dalam penerapan 5S/5R: 

1. Slogan 

2. Poster 
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3. Spanduk 

4. Papaninformasi 

 

Penerapan 5S dalam bekerja 

5S bertujuan untuk mewujudkan tempat kerja yang nyaman sehingga dalam melakukan suatu 

pekerjaan akan menyenangkan dan dapat mengelola pekerjaannya secara mandiri. 

Penerapan 5S ini harus dilakukan secara sistematis karena dengan menerapkan 5S ini siswa 

yang umumnya sebagai calon pegawai menjadi berbudaya kerja secara sehat dan selamat. 

Budaya kerja adalah output dari karakter kerja. Jika siswa sudah memiliki karakter kerja yang 

baik maka secara tidak langsung ia juga sudah berbudaya kerja yang baik pula. Penerapan 5S 

berdampak besar bagi institusi baik itu sekolah maupun industri diantaranya: 

a. Menciptakan tempat kerja terbaik dengan prinsip perbaikanberkesinambungan. 

b. Peningkatan imageinstansi. 

c. Peningkatan sense ofbelonging. 

d. Efisiensi dan mengurangiwaste. 

e. Menggugah tanggung jawab setiap orang di tempatkerja. 

Keuntungan menerapkan 5S di bengkel secara keseluruhan terutama sekolah menurut Takashi 

Osada (2004) antara lain: 

1. Menyediakantempatkerjayangmenyenangkan.Tempatkerjayangbersih,rapidanteratur 

memungkinkan seseorang lebih senang serta bersemangat untukbekerja. 

2. Membantu untuk mengefisiensikan pekerjaan. Siswa akan merasa kesulitan mencari 

barang yang dibutuhkan jika peletakan barang barang tidak teratur. Jika barang-barang di 

tempat kerja telah tersusun secara rapi sesuai dengan tempatnya dan diberikan label maka 

akan memudahkan siswa dalam menemukan barang yang dibutuhkannya(efisien). 

3. Memperkecil kecelakaan kerja yang dapat terjadi. Menerapkan 5S pada lingkungan kerja 

akan membawa seseorang bekerja dengan bebas dari bahayakerja. 

4. Membimbing pada kualitas produk yang telah baik dan meingkatkan produktivitas. Bagi 

perusahaan yang telah menerapkan 5S dengan sungguh-sungguh membuat jumlah cacat 

akan relatif lebih rendah dari pada perusahaan yang belum menerapkan 5S. Hal itu 

menyebabkan produktivitas meningkat. Jika produktivitas meningkat maka semua akan 

mendapatkan bagian atas kemakmuran perusahaan. 

Gambar 4. 3 Keuntungan penerapan 5S di sekolah 
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Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar 

KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

PERTEMUAN 1 (UJI KOMPETENSI) 
Jawablah pertanyaan quiz berikut ini dengan benar ! 

 

 1 2   3 

1       

2       

    6  4 

3 4 5   7  

       

 6    

   7 8 

 5    

   8  

  9   

9     

 

Mendatar Menurun 

1 Budaya dalam bahasa inggris 1 
Budaya kerja memisahkan barang sesuai 
kebutuhan di tempat kerja 

2 Organisasi siswa 2 Rendah dalam bahasa asing 

3 
pola atau tatanan dengan bentuk 
tertentu. 

3 jarak / arah yang ditempuh 

4 Plat Kendaraan NTT 4 Perangkat lunak (software) 

5 Uji Sertifikasi Kompetensi 5 
sesuatu yang dihasilkan dari proses 
produksi baik barang / jasa 

6 Lawan kata input 6 Rukun Tetangga 

7 kegiatan yang terkoordinasikan 7 proses pembelajaran 

PENILAIAN PENGETAHUAN 
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8 Budaya Kerja di jepang 8 Indonesia disingkat 

9 
bergabung atau bekerja sama akan 
menciptakan nilai lebih 

9 Satuan berat massa 

 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 
PERETMUAN 2 

Penilaian Ketrampilan Project 
Buatlah video pendek secara berkelompok yang terdiri dari 3 – 4 orang peserta didik dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Waktu mengerjakan 1minggu 

b. Buat rancangan desain produksi videopendek 
c. Tema video “Budaya kerja5S” 

d. Jenis aplikasi pengolahanvideo 
e. Format file“H264” 
f. Simpan dengan nama Project_Nama_Kelas 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Desain Produksi (Sinopsis, Storyboard & Naskah) 20 

Review file 15 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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PERILAKU REAKTIF 

 

“ Kecelakaan adalah hal biasa 

dalam melakukan tugas atau 

bisnis” 

PERILAKU PROAKTIF 

 

“ Tindakan pencegahan 

agar tidak terjadi 

kecelakaan” 

 
 

 

3.5. Memahami Kiken Yochi Training (KYT) di Lingkungan Sekolah 

4.5. Menerapkan Kiken Yochi Training (KYT) di Lingkungan Sekolah 
 

Pengertian Kiken Yochi Training 

 

Kiken Yochi Training adalah istilah jepang yang berarti : “Latihan menduga Bahaya”. 

Secara Harfiah KYT berarti Tindakan pencegahan terhadap suatu bahaya dengan cara 

memprediksi atau memperkirakan bahaya apa yang mungkin terjadi jika kita akan melakukan 

aktivitas. 
 

Apakah BAHAYA itu ? 

B A H A Y A adalah segala sesuatu yang berpotensi merusak atau merugikan 

 

Apakah RESIKO itu ? 

Tingkat yang terjadi antara kombinasi keparahan dan kemungkinan yang bisa terjadi 

Gambar5.1 

Faktor Penyebab Kecelakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 

KOMPETENSI DASAR : 
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Mengapa KYT diperlukan 

KYT diperlukan untuk dapat mengoptimalkan hasil pekerjaan dengan mengantisipasi 

perubahanperubahanyangdapatmenimbulkanbahayaagarhasilpekerjaanyangdicapaisesuai 

denganrencana. 

Tujuan Penerapan KYT 

I. Meningkatkan: 
- Kepekaan terhadapbahaya 

- Konsentrasi dalambekerja 

- Motivasi dan partisipasipekerja 

II. Meningkatkan Kemampuan Dalam: 

1. Berpikirkritis 

2. Penyelesaianmasalah 

3. Pengambilankeputusan 
 

Langkah Pelaksanaan KYT in LAB Komputer 

Pada saat bekerja dengan komputer ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak 

berdampak buruk bagi kesehatan bahkan keselamatan kita. Penelitian yang sudah dilakukan 

menyimpulkan bahwa komputer dapat menyebabkan penggunanya menderita nyeri otot dan 

tulang terutama bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, pinggang bagian bawah, sakit 

ginjal, mata merah berair, bahkan gangguan penghilatan. 
 

Beberapahalyangbisakitalakukanuntukmenghindariefeknegatifdaribekerjadengan 

komputer adalah: 

1. Aturlah posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sehingga kita merasanyaman 

2. Aturlah posisi perangkat komputer dan ruangan sehingga memberi rasa nyaman bagikita 

3. Makan, minum, dan istirahatlah yangcukup 

4. Gerakkan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran, dan olahragalah secara 

teratur 

5. Sesekali alihkan pandangan ke luar ruangan untuk menyegarkanmata 
 

Mengatur posisi tubuh : 

 
Gambar 5.3 Posisi Tubuh 

1. PosisiKepala&Leherharustegaklurusdenganwajahmenghadaplangsungkekomputer, 
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2. Posisi Punggung yang baik adalah tegak, tidak miring ke kanan atau kiri, tidak 

membungkuk dan tidak menyandar terlalu ke balakang, tempat duduk harusnyaman 

3. PosisiPundaktidakterlaluterangkatdantidakterlalukebawah,pastikanototpundakkita 

tidaktegang. 

4. Posisi Lengan & Siku yang baik adalah apabila kita dapat mengetik dan menggunakan 

mouse dengan nyaman. Jangan meletakkan mouse/keyboard sejajar dengan tempat duduk 

kita 

5. Posisi Kaki harus bebas, jangan bersentuan dengan CPU apalagi perangkat listrik, kaki 

harus diluruskan sesekali agar aliran darah lancar. Apabila posisi kaki bersila, maka harus 

seringdiluruskan. 

 

Mengatur Posisi Komputer 

Posisi Monitor : 

 monitor harus diletakkan di tempat yang tidak memantulkan cahayalain

 letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata

 aturlah cahaya monitor (contrast/brightness) agar tidak terlalu gelap danterang

 sering-seringlah mengedipkan mata (minimal 5 detik setiap 10 menit), apabila mata terasa 

lelah pijitlah mata secara perlahan dan alihkan pandangan anda ke tampatlain

Posisi Keyboard : letakkan kerboard di tempat yang mudah dijangkau, jangan terlalu jauh dan 

terlalu dekat, jangan sampai posisi keyboard membuat anda harus membungkuk atau 

menegadah 

Posisi Mouse : sama seperti keyboard, posisi mouse jangan terlalu jauh dan terlalu dekat, 

usahakan posisi mouse dan keyboar sejajar 

Posisi Meja dan Kursi : Meja dan kursi harus berada dalam posisi yang membuat kita nyaman 

agar tidak membuat otot kita tegang atau kelelahan, kursi usahakan yang mempunyai busadan 

mampunyai sandaran yang nyaman. Tinggi meja yang baik adalah 55-75cm 
 

 
Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar 

KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
PERTEMUAN 1 
Kerjakan soal berikut ini dengan memilih jawaban A, B, C, D atau E yang kalian anggap benar! 

 

1. Kiken Yochi Training adalah istilah jepang yangberarti.... 

A. LatihanMenduga Bahaya D. SimulasiKebakaran 

B. Latihan Tsunami E. Simulasi BencanaAlam 

C. SimulasiGempa 

2. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kecelakaan .... 

A. FaktorTenagaKerja D. FaktorBahan-Bahan 

B. FaktorLingkungan E. FaktorAlat 

C. FaktorKonstruksi 

3. Posisidudukdidepancomputersangatberpengaruhterhadapproduktivitaskerjakita,untuk 

itukitaharusmemperhatikanbetulteknik/caradudukdidepancomputeryangbenardan 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

32 Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

yang salah, dibawah ini manakah yang termasuk teknik duduk yang benar…. 

A. Kepalalurustegakdansejajardenganmonitor,jarakmatadenganlayarmonitor1,5cm 

B. Punggungtegak,rileks,jarakmatadenganmonitorkuranglebihsepanjangjaraktangan 

kemata 

C. Punggung tegak, kepala agak miring, posisi dudukjongkok 

D. Posisi punggung miring ke kanan, kepala tegak, tempat duduk agakkebawah. 

E. Semua jawabanbenar 

4. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk terhindar resiko bekerja dengan komputer adalah 

sebagai berikut,kecuali.... 

A. Aturlah posisi tubuh saat berkerja dengan komputer sehingga merasanyaman. 

B. Aturlah posisi perangkat komputer dan ruangan sehingga memberi rasaaman. 

C. Makan, minum dan istirahatlah yang banyak agar merasanyaman. 

D. Sesekali gerakkanlah badan untuk megurangi ketegangan otot danpikiran. 

E. Sesekali alihkan pandangan ke luar ruangan untuk relaksasimata. 

5. Untuk mengurangi keluhan pada mata, dalalm bekerja menggunakan layar monitor dalam 

jangka waktu lama maka hal yang perlu di diperhatikan,kecuali.... 

A. Harus meletakan monitor sedemikian rupa diruangan sehingga layar monitor tidak 

memantulkan cahaya dari sumber cahayalain. 

B. Letakanlah monitor lebiih rendah dari garis hoizontal mata, agar tidak mengadah atau 

menunduk. 

C. Aturlah cahaya monitor agar tidak terlalu terang dangelap. 

D. Sering-seringlah mengedipkan mata untuk menjaga agar mata tidak kering. Sesekali 

memandang jauh ke luarruangan. 

E. Letakkan monitor diruang dengan pencahayaan yangredup. 

6. Posisi tubuh yang tidak baik pada saat bekerja dengan komputeradalah.... 

A. Posisipunggungyangtegak,tidakmiringkekiriataukekanan,tidakmembungkukdan tidak 

bersandar terlalu miring kebelakang 

B. Lehertidakbolehmembungkukataumengadahkarenahalinidapatmenyebabkansakit 

padaleher. 

C. Posisi duduk bersila dengan kakidilipat. 

D. Posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu kebawah 

E. Posisi lengan berada disamping badan dan siku membentuk sudut yang lebih besardari 

90derajat. 

7. Seorang pengguna rutin komputer seringkali mengalami ganggungan pada kesehatan mata 

yang kerap terjadi seperti mata lelah, tegang dan tak jarang kering. Namun sebenarnya 

kondisi tersebut dapat dicegah apabila pengguna komputer mau melakukan beberapa hal, 

seperti…. 

A. 2 jam sekali bangun dari duduk sejenak dan melihat ke sekelilingruangan 

B. Pandangan searah dengan monitor dan duduk di bawah cahaya lampu yang terang 

menderang 

C. Duduk di bawah penerangan lampu yang terang dan di sekeliling warnagelap 

D. Sesering mungkin memfokuskan pandangan pada objek yang berjarak jauh cukup 

selama beberapadetik 

E. Banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, dan jangan berlama-lama diruang 

ber-AC 

8. Berikut ini merupakan Penelitian yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa komputer 

dapat menyebabkan penggunanya menderita.... 

A. NyeriSendi D. SakitKepala 

B. MataMerahberair E. SakitGigi 

C. GangguanKeuangan 

9. Tujuan penerapan KYTadalah…. 

A. Kepekaanterhadapbahaya D. Berfikir kritis 
B. Konsentrasidalambekerja E. Keselamatankerja 
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C. Motivasi dan partisipasipekerja 

10. Tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan disebutprilaku…. 

A. Proaktif C.Nonreaktif E. Positif 

B. Nonproaktif D. Reaktif 

 
Jumlah 

Soal 
Bobot Soal 

PG 
Skor 

Penilaian 
Nilai 

 

 
10 

 

 
2 

 

 
100 

Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal PG 

Terjawab dengan Benar 

Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

 
PERTEMUAN 2 

Penilaian Ketrampilan Unjuk kerja/Proses 

Buatlah kelompok diskusi yang terdiri dari 2 - 3 orang peserta didik dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Waktu mengerjakan 1minggu 

b. Buat file presntasi tentang Kiken YochiTraining 

c. Tema presntasi “ Aktivitas menduga bahaya dalam lingkungansekolah” 

d. Jenis aplikasi power point 

e. Format file “ppt” 

f. Hasil di presentasikan di depankelas 

g. Simpan dengan namaProses_Namakelompok_Kelas 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Desain layout presntasi 20 

Presntasi kelompok 15 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

 
Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
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3.6. Memahami Horenso di Lingkungan Sekolah 

4.6. Menerapkan Horenso di Lingkungan Sekolah 
 

 
A. PENGANTAR 

 
HORENSO adalah suatu akronim dari bahasa Jepang yang  dibentuk  dari  tiga  kata, 

yaitu HOKOKU, RENRAKU dan SODAN. Dalam bahasa Inggris, kata-kata tersebut 

diterjemahkan menjadi Report, Contact / Information, dan Consult. Jadi dalam bahasa 

Indonesia bisa diartikan Laporan, Informasi danKonsultasi. 
 
 

Ho – Ren – So Maksud Keterangan 

Hokoku Melaporkan Melaporkan proses kerja dan hasil kerja 

yang dicapai. 

Renraku Menghubungi / 

Komunikasi 

Menghubungi / komunikasi dengan 

pihak manapun untuk kelancaran 

pekerjaan. 

Sodan Konsultasi / 

Diskusi 

Membahas statu permasalahan / jalan 

keluar atau usulan perbaikan. 

 

Horenso banyak digunakan di lingkungan pabrik-pabrik di Jepang. Sampai saat ini 

hampir seluruh pabrik Jepang menerapkan prinsip tersebut, termasuk pabrik / perusahaan di 

Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja dimana segala informasi 

tersampaikan dengan cepat dan benar, serta setiap kemajuan suatu aktivitas bisa diketahuioleh 

banyak orang karena adanya laporan yang intensif (rutin). Ho Ren So harus dipahami dan 

dipraktekkan di tempat kerja secara rutin, terus menerus, sehingga menjadi salah satu bentuk 

budaya di tempat kerja. 

Latar belakang adanya Horenso adalah bahwa berdasarkan hukum Heinrich, di dalam 

satu kecelakaan atau problem, di belakangnya ada 29 kecelakaan kecil yang terjadi atau 

mengikuti. Singkatnya, sesuatu bisa menyebabkan berbagai persoalan atau problem yang 

berlipat-lipat. Sesuatu itu biasanya adalah human error atau kesalahan manusia. Penyebab 

human error ada 2, yaitu lupa dan tidak mengerti atau salah mengerti. Untuk mengatasinya 

diperlukan suatu pola komunikasi yang intensif, sehingga lahirlah Horenso. 

 
B. Hokoku (Report /Lapor) 

Pada prakteknya Hokoku adalah pelaporan kemajuan suatu aktivitas atau tugas yang 

diberikan. Ada 3 poin utama yang ditekankan dalam Hokoku, yaitu fakta, metode dan tujuan. 

Apa fakta dari suatu aktivitas, kenapa harus dilakukan demikian dengan metode atau teknik 

bagaimana untuk mencapai suatu tujuan. Fakta menekankan pada 5W+2H (what, who, when, 

where, why, how, how much/many) dan TPO (time, place, organization). Artinya pada saat 

anda melaporkan progress kegiatan atau tugas yang diberikan, anda harus sudah siap dengan 

KOMPETENSI DASAR : 
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semua aspek tersebut (5W+2H), serta selalu dilaporkan pada TPO yang tepat. Maksudnya 

waktunya tepat, tempatnya tepat dan kepada bagian atau organisasi yang tepat. 

Secara umum, karakteristik budaya Jepang lebih 

mementingkan progress daripada result. Ini sangat berbeda dengan budaya barat yang kental 

dengan nuansa result oriented. Jadi bila anda diberi tugas, jangan lupa untuk selalu memberi 

laporanprogress.AtasanandayangorangJepangakanmerasasenangbiladiberitahukemajuan 

setiapaktivitassekecilapapun,karenamerekamerasadilibatkandanbisamenjagakomunikasi 

dengan baik bersamabawahannya. 

Contoh simulasi sebagai berikut. Suatu hari pada saat anda mulai bekerja, diketahui 

teman kerja (partner) anda tidak masuk kerja, sehingga pada bagian anda kekurangan orang. 

Jadiadafakta,dibagianadnakekuranganorang.Ataskondisiini,makaandaperlumelaporkan yang 

isi laporan setidaknya mencakup hal-hal yang terdapat pada tabel / matriks sebagai berikut; 

 
 

5W + 2H, TPO 

Arti Maksud 

 

 

 

 

 

 
5W 

What Apa Adanya kekurangan orang yang menggangu 

kelancaran produksi, karena tidak masuk 

bekerja. 

Who Siapa Jelaskan siapa yang tidak masuk kerja. 

When Kapan Jelaskan kapan teman (partner) tidak masuk 

kerja, apakah mulai hari itu, atau hari 

sebelumnya. 

Where Dimana Tepatnya pada bagian mana yang kekurangan 

orang. 

Why Mengapa Mengapa tidak masuk kerja? Apakah karena 

sakit atau ada halangan lainnya. 

 

 

 

2H 

How Bagaimana 

caranya 

Bagaimana cara menghindari dampak agar 

tidak lebih buruk? 

Bagaimana menangani permasalahan ini? 

How much / 

How many 

Berapa 

Banyak 

Berapa lama kondisi ini (kekurangan orang) 

akan berlangsung? 

Berapa lama kondisi dapat ditangani / 

diselesaikan? 

 

 

TPO 

Time Waktu / 

kapan 

Kapan anda akan melaporkan. Apakah pada 

saat briefing, atau ketika sudah mulai bekerja. 

Place Tempat Dimana anda akan melaporkan? 

Organization Kepada 

siapa 

Kepada siapa anda melaporkan? Apakah 

kepada atasan atau teman kerja yang lain? 
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C. Renraku (Communication / Menghubungi) 

Renraku atau kontak adalah kontak dengan rekan kerja di internal departemen maupun 

lintas departemen mengenai pekerjaan yang sedang anda tangani. 

Sebagaicontoh,misalnyahubunganantaradepartemenproduksidenganqualitycontrol 

(QC). Ketika konsumen me-reject produk perusahaan yang terjadi adalah saling menyalahkan 

antara dua departemen tersebut. Dept produksi merasa mengapa begitu mudahnya QC 

meloloskan produk tersebut. Sementara menurut Dept QC menilai mengapa Dept Produksi 

tidak bekerja sesuai SOP sehingga produknya berkualitas. Jika hal ini terjadi, tentu hubungan 

antar departemen tidak akan berjalan denganbaik. 

Hubunganantardepartemenharusdiupayakandalamkondisiyangbaik,agarjikaterjadi 

proses produksi yang tidak berkualitas, bisa saling mengingatkan. Dengan demikian, setiap 

pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar karena bersedia saling berkomunikasi karena satu dan 

lain bagian / departemen adalah salah satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan. 

Untuk mendukukung sistem komunikasi yang efektif, perlu keterbukaan dua arah, yang terdiri 

dari; 

a. Keterbukaan ke luar, yaitu kesediaan untuk memberikan pengetahuan, bantuan kepada 

anggota lain atau bagian lain. Tidak perlu berpikir panjang untuk berbagi sesuatu yang 

baik. Misalnya pengetahuan, pengalaman, atau teknikkerja. 

b. Keterbukaan ke dalam, yaitu kesediaan untuk menerima pengetahuan, bantuan dari 

anggota lain atau bagian / departemenlain. 

 
Beberapa hal berikut, juga harus diperhatikan agar komunikasi (renraku) semakin efektif. 

 

Kualitas 

Komunikasi 

Deskripsi 

Openess Adanya keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi atau 

disembunyikan. Segala sesuatu harus apa adanya dan apa yang 

sebenarnya. 

Supportiveness Saling mendukung, saling memberikan manfaat semaksimal 

mungkin. 

Positiviness Bersikap positif, melihat dan menilai sesuatu dari sisi positif. 

Emphaty Memahami perasaan orang lain. “Seandainya saya jadi dia….” 

Equality Kesetaraan. Ada kesamaan kesempatan untuk aktif 

mengekspresikan / mengkomunikasikan sesuatu. 

D. Sodan (Consult /Konsultasi) 

Sodan adalah konsultasi antara anda dengan atasan, terutama apabila sedang menemui 

masalah di dalam pekerjaan. Apapun dan sekecil apapun kesalahan, atau apapun yang 

mengakibatkan kesalahan, anda perlu untuk berkonsultasi. 

Ada hal penting dalam melakukan Sodan, dimana sebelum anda maju ke atasan, anda 

diminta sudah mempunyai ide yang akan dilakukan. Konsultasi dalam Sodan lebih ke arah 

diskusi ide dasar anda untuk kemudian ”diperbagus” atau disetujui oleh atasan sebelum 

dilaksanakan. Jangan terlalu mengharapkan atasan akan langsung memberi solusi terhadap 

kesulitan anda. Tidak jarang, atasan menghendaki anda mampu menyelesaikan setiap masalah 

pekerjaan. 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, 

dengantoken……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkata 
 

1. Tuliskan apa yang kalian ketahui tentangHorenso? 

Jawab : …………………...…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………….. 

…..………………………………………………..……………………………………… 

2. Konsultasi antara anda dengan atasan, terutama apabila sedang menemui masalah di 

dalam pekerjaandisebut? 

Jawab : …………………...…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………..………………………………………… 

3. Tuliskan 3 point utama yang ditekankan dalamHokoku 

Jawab : …………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………….. 

…..………………………………………………..……………………………………… 

4. Tuliskan 3 kualitas komunikasi (renraku) yang semakinefektif 

Jawab : …………………...…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………….. 

…..………………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………..………………………………………… 

 

5. Tuliskan pengertian dari Renraku 

Jawab : 

…………………...……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………..…………………………………………… 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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3.7. Memahami Job Intruction di Lingkungan Sekolah 

4.7. Menerapkan Job Intruction di LingkunganSekolah 
 

 
a. Pengertian JobInstruction 

menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2003:204) adalah “pelatihan di tempat kerja yang 

diselenggarakandenganmaksudmembentukkecakapantenagakerjayangdiperlukanuntuk 

suatu pekerjaan tertentu”. On the job training adalah suatu bentuk pembekalan yang dapat 

mempercepat proses pemindahan pengetahuan dan pengalaman kerja atau transfer 

knowledge.Pelatihaninilangsungmenerjunkanpesertadidiksesuaidenganjobdescription atau 

jobdesc masing-masing di bawah pengawasan dan bimbingan. On The Job Training 

merupakan pelatihan yang langsung dilaksanakan di tempat kerja dengan penerapan 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh di sekolah. On The Job Training dilakukan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan penguasaan berbagai ketrampilan dan teknik 

pelaksanaan kerja tertentu dan rutin sehingga diharapkan dapat bekerja secara efektif dan 

efisien 

 
b. Peranan On The JobTraining 

Peranan sebagai dasar dalam setiap kegiatan maka dalam On The Job Training diperlukan 

tujuan yang jelas. Peranan dari On The Job Training adalah: 

1. Siswa mampu menyesuaikan diri dengan dengan lingkungan dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Siswa memiliki tingkat kompetensi standar sesuai dengan dipersyaratkan oleh dunia 

kerja 

3. Siswa menjadi tenaga kerja yang berwawasanmutu 

4. Siswa dapat menyerap teknologi dan budaya kerja untuk pengembangan dirinya 

Pengenalan dunia kerja kepada peserta didik melalui On The Job Trainingdapat 

memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya dan peserta didik memiliki etos kerja 

yang memiliki nilai ekonomi dan etos kerja yang kreatif dan bermutu. 

 
Penempatansiswaketempatpraktekonthejobtraininghendaknyamemperhatikanhal-hal 

berikut: 

1. Industri relevan dengan program studi siswa Artinya industri yang dipilih sebagai 

institusi pasangan adalah mempunyai jenis pekerjaan yang sessuai dengan program 

studi yang ada di ambil olehsiswa. 

2. Memiliki fasilitas dan sarana praktek yang sinkron dengan sasaran kurikulum Sarana 

yang ada pada institusi pasangan sebaiknya memiliki teknologi yang mendukung 

tuntutan kemampuan yang diinginkan oleh program studi yang diselenggarakan di 

sekolah. 

3. Memiliki instruktur yang mampu membimbing siswa praktek Instruktur dalam on the 

jobtrainingsangatdiperlukan,karenauntukmembimbingdanmengarahkansiswayang 

sedang melaksanakan pelatihankerja. 

4. Waktu lamanya kerja dan daya tampung sudah ditentukan secara bersamasama antara 

dunia usaha atau dunia industri dengan pihaksekolah. 

5. Diadakan seleksi berkaitan dengan jumlah industri dan jumlah siswa Pihak SMK 

sebelummenerjunkansiswaketempatpraktekmengadakanseleksiberapajumlahsiswa 

KOMPETENSI DASAR 
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yang akan di terjunkan dengan melihat jumlah industri yang menjadi institusi 

pasangannya. 

6. Diadakan pembekalan bagi siswa yang akan mengikuti on the job training Siswa yang 

akan diterjunkan ke tempat praktek dibekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

dunia usaha atai dunia industri, perlu juga diberi rangsangan dan motivasi dalam 

bekerja. Motivasi adalah pendorong suatu yang disadari untuk mempengaruhi tingkah 

laku seseorang agar tergerak hatinyan untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 

mencapai hasil atau tujuantertentu. 

7. Penilaian pelaksanaan program on the job training Tahap akhir dari program on thejob 

training adalah penilaian yang meliputi ujian dan sertifikasi yaitu: merupakan proses 

pengujian dan pemberian sertifikat bagi peserta on the job training untuk memperoleh 

pengakuan dan legalitas akademik bahwa yang bersangkutan memiliki potensi atau 

keahlian dalam bidangtertentu. 

 
c. Persyaratan Pelaksanaan On The JobTraining 

1) Persyaratan bagi siswa Matrik kompetensisiswa 

a. Lulus semua mata pelajaran semestersebelumnya. 

b. Mempunyai nilai untuk semua mata pelajaran pada semestersebelumnya. 

c. Memenuhi Standar Kompetensi Kualifikasiprakerin. 

d. Sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di instansi/Dunia Usaha/Dunia industri 

tempat On The JobTraining. 

2) Persyaratan bagi pembimbing sekolah Matrik kompetensi pembimbingsekolah 

a. Guru mata pelajaran produktif telah bekerja sekurang-kurangnya 3tahun. 

b. Gurumatapelajaranadaptifdannormatiftelahbekerjasekurangkurangnya5tahun. 

c. Mampu melaksanakan pembimbingan dan monitoring siswa yang melaksanakan 

praktek kerja industri(prakerin). 

d. Mampu berkomunikasi denganbaik. 

3) Persyaratan bagi pembimbingDUDI 

Matrik kompetensi pembimbing Instansi/Industri 

a. Pendidikan sekurang-kurangnya D3 dalam bidang atau telah bekerja sesuai 

bidangnya sekurang-kurangnya selama 5tahun. 

b. Mampu melaksanakan pembimbingan terhadap siswa yang melaksanakan prakerin 

atau On The JobTraining 

c. Mampu berkomunikasi denganbaik. 

 
d. Pelaksanaan on the jobtraining 

Pelaksanaan On The Job Training memiliki prosedur yang sistematis sebagai berikut: 

1) TahapPembekalan 

Sebelum peserta diterjukan ke dunia kerja, sekolah bersama institusi pasangan 

mengadakanpembekalanbagipesertaOnTheJobTrainingsesuaidengankompetensi 

masing-masing. Mengenai pemahaman tentang program pelatihan yang akan diikuti, 

tata tertib disiplin di tempat praktek kerja dan mengenai orientasi tempat kerja. 

Pembekalan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta On The JobTraining 

sehingga dapat praktek dengan baik dan tertib. 

2) TahapPenerjunan 

Setelah pembekalan dilakukan, peserta On The Job Training melaksanakan upacara 

pelepasan di sekolah kemudian siswa diantar oleh guru pembimbing ke DUDI tempat 

mereka melaksanakan On The Job Training. Diperlukan perlengkapan berkas 

administrasi dilengkapi dan diisi berupa identitas siswa dan perusahaan, jurnal 

kegiatan praktik kerja lapangan. 
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3) Tahap Monitoring danEvaluasi 

Selama melaksanakan program On The Job Training di DUDI perlu adanya penilaian 

terhadap peserta, maka adanya pedoman penilaian proses dan hasil pekerjaan selama 

On The Job Training. Kegiatan dalam penilaian tersebut biasa disebut monitoring dan 

evaluasi, monitoring dilakukan oleh guru pembimbing secara periodik, sedangkan 

evaluasidilakukaninstrukturdariDUDImenggunakaninstrumenyangtelahdisiapkan 

bersama pada penyusunan program. Aspek yang dinilai dalam On The Job Training 

adalah: 

a) Aspekteknisyaitupenguasaanketrampilanpesertadalammenyelesaikanpekerjaan. 

b) AspeknonteknisyaitusikapdanperilakuselamaberadadiDUDIyangmenyangkut 

tanggung jawab, disiplin, kemandirian dankreativitas. 

4) TahapPenarikan 

Penarikan dilakukan oleh guru pembimbing selanjutnya dari DUDI menyerahkan 

kembali ke pihak sekolah beserta berkas-berkas. Penarikan ini dilakukan setelah 

program On The Job Training selesai dilaksanakan. 
 

 

 
A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
B. Penilaian pengetahuan(Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, 

dengantoken……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkata 
 

1. Tuliskan & jelaskan peran on jobtraining? 

Jawab :…………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Tuliskan persyaratan pelaksanaan on job training berdasarkan matrix kompetensi siswa 

Jawab :…………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Sebelum peserta diterjukan ke dunia kerja, sekolah bersama institusipasangan 

mengadakan kegiatan ? 

Jawab : …………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 
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4. Tuliskan apa yang kalian ketahui tentang jobinstruction 

Jawab : …………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Tuliskan prosedur sistematis pelaksanaan on job training bagisiswa 

Jawab : …………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15  

3 20  Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 4 25  

5 25  

 
C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah Laporan kegiatan on job training dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tugas deikerjakan berkelompok 2-3orang 

b. Waktu mengerjakan 45menit 

c. JenisFont : Times New Roman 

d. FontSize 12 

e. Atur ke dalam kertas ukuran A4, posisipotrait 

f. Margin left, right, top dan bottom0,7 

g. Sisipkan header footer, sesuai namatugas 

h. Simpan dengan namaTugas_Proposal_Nama_Kelas 
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil 35 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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3.8. Memahami Quality Control System Circle (QCC) di Lingkungan Sekolah 

4.8. Menerapkan Quality Control System Circle (QCC) di Lingkungan Sekolah 
 

 
Mengenal QCC (Quality Control Circle) 

 

Salah satu karakteristik dasar yang membedakan tqm dari sistem manajemen lainnya, adalah 

dikembangkannya pola pengendalian mutu yang mandiri dan terpadu di semua unit usaha dan 

sektor kegiatan perusahaan/organisasi. 

 

Dikatakan”pengendalianyangmandiri”,karenapengendalianmututidakhanyadilakukanoleh QC 

Team/QC managers atau satuan pengawas intern, melainkan menjadi tanggung jawab setiap 

individu di perusahaan/organisasi untuk mengendalikan mutu kerja dan hasil kerjanya 

masing-masing, agar tidak menyimpang dari komitmen dan standar yang telah disepakati 

bersama. 

 
Dikatakanjuga”pengendalianyangterpadu”,karenapengendalianmutudisetiapunitkerjadan 

sektor kegiatan perusahaan/ organisasi dilakukan dengan satu tujuan yang sama, yakni 

menghasilkansuatu”kepastianmutu”(qualityassurance),denganberpedomanpada”kebijakan 

mutu” (quality policy) yang telah ditetapkan olehperusahaan/organisasi. 

Keberadaan ”Improvement Work” inilah yang mendorong tumbuh kembangnya dinamika 

kelompok pada perusahaan-perusahaan penerap TQM. 

Secara umum bentuk-bentuk tim tersebut, dapat dilihat dibawah ini: 

 

1. Tim Lintas Fungsi (Cross Functional Team) 

Yang termasuk dalam kategori iniadalah: 

a. Tim Manajemen Mutu (kelompok yang terdiri dari para Pimpinan Puncak dan 

Menengah). 

b. Projek Kendali Mutu (QC Project yang terdiri dari para karyawanberbagai 

bagian/divisi). 

 

2. Quality ControlCircle 

Adalah salah satu bentuk pengendalian mutu pada tingkat pelaksana. Bila didefinisikan, 

maka Quality Control Circles dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Adalah Kelompok yang terdiri dari beberapa karyawan (3-10 orang), pada suatu unit kerja 

yang sama di sebuah perusahaan, yang melaksanakan program perbaikan atau peningkatan 

mutu, dengan menggunakan metoda pemecahan ”PDCA Cycle” secara berkesinambungan, 

danbertujuanmemberikan”KepuasanPelanggan”yangoptimal,halmanajugamemberikan 

kepuasan bagi anggota kelompok itusendiri. 

 

SASARAN yang ingin dicapai melalui kegiatan QCC, antara lain: 
 

1. Mengurangi kesalahan kerja dan meningkatkanmutu. 

2. Meningkatkan kerja sama yang lebihbaik. 

3. Meningkatkan kepedulian karyawan dalam menjalankantugasnya. 

KOMPETENSI DASAR 
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4. Melatih ketrampilan karyawan dalam memecahkan masalah yangdihadapinya. 

5. Menanamkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan sejakawal. 

6. Mengembangkan hubungan yang lebih harmonis dan komunikatif antara manajerdan 

karyawannya. 

7. Mendorong pengembangan pribadi dankepemimpinan. 
 

Sedangkan MANFAAT bagi karyawan dengan adanya kegiatan QCC adalah: 
 

a. Diperolehnya peningkatan pengetahuan dan kemampuanpribadi. 

b. Tumbuhnya kemampuan pengendalian diri. 

c. Mampu berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kegiatankelompok. 

d. Memahami dan mampu menggunakan teknik-teknik pengendalian mutu. 

e. Peningkatankreatifitas. 

f. Mengembangkan cara berfikir yang kritis, serta kesadaran pentingnyamutu. 
 

QUALITY CONTROL CIRCLE MANAGEMENT 

 
Sebelum memulai pembentukan QCC – QCC, sebuah perusahaan/organisasi haruslah terlebih 

dulu menyediakan sarana yang memadai agar kegiatan QCC dapat terkoordinasi dan 

berkembang dengan baik, dan tidak menjadi ”fashion” yang hanya digemari  sesaat  saja. 

Perlu disadari oleh manajemen, bahwa kesinambungan gerakan ini hanya dapat terjamin bila 

dikelola secara profesional dankonsisten. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi agar kegiatan QCC dapat 

tumbuh dan terus berkembang adalah: 

 

1. Adanya Struktur Organisasi dan Badan Pembina / Pengelola kegiatan penerapan TQM 

secara keseluruhan. (lihat gambar contoh struktur organisasi TQM). 

2. Penunjukkan beberapa orang yang mampu menjadi FasilitatorQCC. 

3. Pengadaan fasilitas yang menunjang pengembangan kegiatan QCC, seperti misalnya 

penyediaan ruang rapat, alat-alat bantu presentasi dan lain sebagainya. 

4. Keterlibatan aktif, baik manajemen yang membawahi langsung para karyawan yang 

membentuk QCC tersebut, maupun manajemen ditingkat yang lebihtinggi. 

5. Menciptakan wadah pembelajaran bagi keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, maupun 

pemecahan masalah bila dihadapkan pada kendala dalam kegiatannya. Misalnya dengan 

menyelenggarakan acara-acara presentasi QCC secara rutin, pertemuan-pertemuan antar 

QCC, Fasilitator dan Badan Pembina, atau bahkan penyelenggaraan Konvensitahunan. 

6. Menyusun program pelatihan dan pendidikan TQM, bagi mereka yangmemerlukan. 

 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
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No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan(Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, 

dengantoken……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkata 
 

1. Tuliskan & jelaskan apa yang dimaksud dengan QCC? 

Jawab :…………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Tuliskan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatanQCC? 

Jawab : …………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Tuliskan Manfaat bagi karyawan / guru dengan adanya kegiatanQCC? 

Jawab : …………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Tuliskan & Jelaskan apa yang dimaksud dengan QCTeam? 

Jawab : …………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Bagaimana syarat mutlak yan harus dipenuhi agar kegiatan QCC dapat berkembang ? 

Jawab :…………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 
No 

Soal 
Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar 

2 15  

3 20  Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 4 25  

5 25  
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3.9. Memahami Kaizen di Lingkungan Sekolah 

4.9. Menerapkan Kaizen di Lingkungan Sekolah 

 

 

Pengertian kaizen adalah peningkatan terus-menerus dan berkesinambungan (continous 

improvement) atau usaha perbaikan berkelanjutan untuk menjadi lebih baik dari kondisi 

sekarang secara terus-menerus, termasuk perbaikan diri setiap orang – manajemen paling atas, 

manajer, dan pekerja (Imai, 2008, p.29; 1998, p.1; 1996, p.4). Kaizen menghasilkanpemikiran 

berorientasi proses, karena proses harus diperbaiki sebelum kita memperbaiki hasil. Selain itu, 

kaizenberorientasipadamanusiadandiarahkanpadaupayayangdilakukanmanusiaitusendiri 

(Imai, 2008,p.61). 

Kaizen : satu kata bagi keberhasilan kompetitif, setiap individu dan organisasi. Saya percaya 

programinidapatmenjadiiconbarubagiduniapendidikandiIndonesia,dimanamuatanpraktis 

menjadi penyeimbang kurikulum yang ada, sehingga para lulusan lebih siap untuk terjun di 

duniakerja. 

 

Contoh – contoh Kaizen 

KOMPETENSI DASAR 
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Kenapa ‘KAIZEN’ ? 

 Semua kegiatan membutuhkankaizen

 Bisa dilakukan oleh siapa saja (karyawan, manager, direktur, pemilik, siswa, ibuRT

 Biaya yang diperlukan relatif murah

 
Tujuan 

 

Menyiapkan GENERASI yang SIAP 

BERSAING di dunia BISNIS yang 

memiliki karakter problem solving 

(KAIZEN) 

 

Gambar 9.1 TujuanKaizen 
 

Manfaat ProgramKaizen 

SISWA MAMPU … 

• Melihatmasalah 

• Menyelesaikanmasalah 

• Membuat kertas kerja ‘kaizen’ (Proposal & LaporanKaizen) 

• Bekerjasama atau bekerja mandiri untuk melakukan‘kaizen’ 

• Berinisiatif memperbaiki diri dan lingkungan secara terusmenerus 

 
Metode Pengajaran 

 

a. Belajar Teori‘Kaizen’ 

b. Praktek melalui On the Job 

Training (Mandiri &Kelompok) 

- Aplikasi Teori 

- Membuat kertas kerja 

(Proposal & LaporanKerja) 

 

 
Gambar 9.2 Metode pengajaran 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

LiterasidanlainsebagainyabaikterintegrasidalamKBMmaupunobservasitidaklangsung 

diluarKBM) 
 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     
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B. Penilaian Pengetahuan ( UJI Kompetensi ) 

Kerjakan soal dibawah ini dengan memilih jawaban A, B, C, D & E yang kalian anggap 

paling benar 

 

1. Budaya kerja 5 S yang artinya simpan barang-barang yang diperlukandan 

buang/pisahkan barang yang tidak perluadalah.... 

A. Sort C.Sustain E. Standardize 

B. Shine D. Set inOrder 

2. Yang Bukan merupakan Media promosi dalam penerapan 5S/5R adalah.... 

A. Slogan C.Spanduk E. Papan Reklame 

B. Poster D. Papaninformasi 

3. Berikut ini adalah Keuntungan penerapan 5S di sekolahkecuali.... 
A. Tempatkerjamenyenangkan D. Pekerjaan lebih efisien 

B. Memperkecilkecelakaan E. Keuntungan 5S 

C. Meningkatkanproduktivitas 

4. Budaya kerja 5S yang berarti Memberi aturan/standar prosedur supaya seragamdan 

implementasinya dapat tercapai pada masing-masing tempat kerjaadalah.... 

A. Sort C.Sustain E. Standardize 

B. Shine D. Set inOrder 

5. Penerapan 5S berdampak besar bagi institusi sekolah maupun industri diantaranya 

adalah.... 

A. MembimbingSiswa D. Memperkecil kecelakaan 

B. MeningkatkanImageInstansi E. Meningkatkan efisiensi 

C. Meningkatkan Produktivitaskaryawan 

6. Kiken Yochi Training adalah istilah jepang yangberarti.... 

A. SimulasibencanaAlam D. Simulasi Gempa 

B. Latihan adabencana E. Simulasi kebakaran 

C. Latihan menduga Bahaya 

7. Segala sesuatu yang berpotensi merusak atau merugikan adalah pengertiandari.... 

A. Kejahatan C.Bahaya E. Resiko 

B. Ancaman D.Kecelakaan 

8. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah .... 

A. Factortenagakerja D. Factorkonstruksi 

B. Factorlingkungan E. Factor alat 

C. Factor bahan -bahan 

9. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk terhindar resiko bekerja dengan komputer 

adalah sebagai berikut,kecuali... 

A. Aturlah posisi tubuh saat berkerja dengan komputer sehingga merasanyaman. 

B. Aturlah posisi perangkat komputer dan ruangan sehingga memberi rasaaman. 

C. Makan dan minum di depankomputer 

D. Sesekali alihkan pandangan ke luar ruangan untuk relaksasimata. 

E. Sesekali gerakkanlah badan untuk megurangi ketegangan otot danpikiran. 
10. Pengembangan pola pengendalian mutu yang mandiri dan terpadu di semua unit usaha 

dan sektor kegiatan perusahaan/organisasi. Adalah pengetiandari…. 

A. QC C. QCC E.QCM 

B. QR D.QCR 

11. Arti kata Renrakuadalah.... 

A. Konsultasi C.Diskusi E. Melaporkan 

B. Komunikasi D.Menggabungkan 

12. Horenso banyak digunakan di lingkungan pabrik-pabrik dinegara.... 
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A. Belanda C. Cina E. Indonesia 

B. Perancis D.Jepang 

13. HORENSOadalahsuatuakronimdaribahasaJepangyangdibentukdaritigakata,yaitu 

HOKOKU, RENRAKU dan SODAN. Dalam bahasa Inggris, kata-kata tersebut 

diterjemahkanmenjadi.... 

A. Report, Contact / Information, &Consult 

B. Report, Control, danConsult 

C. Reported, Information, danConsult 

D. Reported, Contacted, danConsulting 

E. Report, Confirmation, danConsultation 

14. Menghubungi / komunikasi dengan pihak manapun untuk kelancaran pekerjaan adalah 

artidari.... 

A. Hiroko C.Sodan E.  Renraku 

B. Hokoku D. Consult 

15. SOP kepanjangandari.... 

A. SistemOperasionalProsedur D. Standart OperationalProsedur 

B. StandartOperasionalProduser E. Standart OperasiProsedural 

C. Sistem OperasiProsedur 

16. Tim manajemen mutu di sekolah dipimpingoleh…. 

A. Dosen C.Karyawan E. Staf 

B. Guru D. Kepalasekolah 

17. Tindakan pencegahan terhadap suatu bahaya dengan cara memprediksi atau 

memperkirakan bahaya apa yang mungkin terjadi jika kita akan melakukan aktivitas. 

adalah pengertiandari.... 

A. KPT C.KYP E. KYY 

B. KYT D.KYZ 

18. Peningkatanterus-menerusdanberkesinambungan(continousimprovement)atauusaha 

perbaikan berkelanjutan untuk menjadi lebih baik adalah pengertiandari…. 

A. Kairen C.Kizen E. Keren 

B. Kaizen D.Kiren 

19. Perhatikan gambar berikut ini, proses terjadinya kehendak dalam siklus tersebut 

merupakan pendapatdari.... 

A. Luthans C. SteersdanPorter E. McClelland 

B. Porter D.Steers 

20. Berikut ini yang bukan merupakan Manfaat Program Kaizen bagi siswaadalah 

A. Melihatmasalah 

B. Tidak dapat menyelesaikan masalahsendiri 

C. Membuat kertas kerja ‘kaizen’ (Proposal & LaporanKaizen) 

D. Bekerjasama atau bekerja mandiri untuk melakukan‘kaizen’ 

E. Berinisiatif memperbaiki diri dan lingkungan secara terusmenerus 
 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

 
1-20 

 
2 

 
100 

Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal PG 
Terjawab dengan Benar 

Nilai Siswa 
……… 

Paraf Guru 
……… 
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah foto contoh kaizen yang ada di lingkungan rumah kalian masing-masing dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Tugas deikerjakanmandiri 

2. Gunakan smartphone / HP untuk takegambar 

3. Waktu mengerjakan 1minggu 

4. Hasil foto di susun dalam Ms.Word 

5. Print hasil 

6. Simpan dengan namaTugas_contohkaizen_Nama_Kelas 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Take gambar dengan HP 20 

3. Hasil 35 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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3.10. Memahami One Sheet Report di Lingkungan Sekolah 

4.10. Menerapkan One Sheet Report di Lingkungan Sekolah 
 

 
Fungsi laporan kegiatan : 

 Sebagai bahan untukpertanggungjawaban
 Sebagai alat untuk menyampaikaninformasi

 Sebagai alatpengawasan

 Sebagai bahanpenilaian

 Sebagai bahan pengambilankeputusan

 

Laporankegiatanadalahsebuahlaporanyangberisitentangkegiatanyangtelahdilaksanakan. 

Kegiatan tersebut berupa kegiatan belajar mengajar, kegiatan pementasan, kegiatan PKL, 

kegiatan tur belajar, kegiatan magang, dan lain-lain. Hal ini terstruktur dari waktu kegiatan, 

tujuan kegiatan, struktur kegiatan, panitia kegiatan, danlain-lain. 

 
Tujuan Laporan 

Laporan ini bertujuan untuk memberitahu kepada pemimpin mereka bahwa telah terlaksana 

kegiatan yang tersusun dan terstruktur. Hal ini dapat membuat bahwa pemimpin tersebut 

mengetahui bahwa acara tersebut sudah diadakan. 

 
Manfaat Laporan 

Didalam sebuah laporan sudah tentu mempunyai manfaat didalamnya, apa saja manfaat yang 

dimiliki sebuah laporan 

1. Sebagai dasar penentuankebijakan 

2. Sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan berikutnya 

3. Dapat mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatankegiatan 

4. Menjadi sumberinformasi 

 
Ciri-Ciri Laporan 

ciri-ciri dari sebuah laporan adalah sebagai berikut 

1. Ringkas 

2. Lengkap 

3. Logis 

4. Sistematis 

Berikut format laporan PKL dengan penulisan yang benar : 
 Judullaporanharusditulisdenganawalanhurufkapitalatauseluruhnyaditulismenggunakan 

hurufkapital.KitaharusmencantumkanpulalokasitempatkegiatanPKLdilakukandengan 

menambahkan kata hubung di ataupada.

 Data diri pembuat laporan seperti nama, nomor induk siswa atau nomor absen, kelas, 

identitas pendek sekolah beserta alamat.

 Lembar pengesahan laporan PKL yang menunjukkan bahwa laporan tersebut sudah melalui 

proses koreksi yang dilakukan beberapa pihak, misalnya pembimbing, kepala sekolah, 

hingga kepala tempat pelaksanaanPKL.

 Moto (dapat diambil dari kutipan tokoh-tokoh terkenal atau dibuat berdasarkankondisi 

diri sendiri). 
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 Identitas siswa, sekolah, serta perusahaan tempatmagang. 

 Kata pengantar laporan seperti judul yang diletakkan pada bagian tengah, 

memperhatikan penggunaan huruf kapital, mengucapkan syukur pada Tuhan YME, 

memohon kritik dan saran dari para pembaca, menyebutkan terima kasih pada para 

pihak yang sudah membantu proses pembuatan laporan, penutup, tanda tangan 

penyusun, tanggal pembuatan, dan nama penyusun laporanPKL. 

 

Daftar isi lengkap dari laporan PKL / Prakerin meliputi : 

 

1. Lembar pengesahansekolah. 

2. Lembar pengesahanperusahaan. 
3. Lembar pengesahan penguji sekolah/tempatstudi. 

4. Identitassekolah. 

5. Identitassiswa. 

6. Identitasperusahaan. 

7. Katapengantar. 

8. Daftarisi. 

9. Daftar gambar. 

10. Daftartabel. 

11. BAB I (PENDAHULUAN): Latar Belakang PKL, Tujuan PKL, Alasan Pemilihan 

Lokasi PKL, Metode Pengumpulan Data, Manfaat PKL, KerangkaLaporan. 

12. BAB II (PROFIL PERUSAHAAN): Data Umum Perusahaan, Sejarah Perusahaan , 

Visi dan Misi Perusahaan, Aset Perusahaan, Tata Tertib Perusahaan, Jam Kerja 

Perusahaan 

13. BAB III (PEMBAHASAN): Dasar Teori,Pembahasan. 

14. BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN): Kesimpulan,Saran. 

15. DaftarPustaka. 

16. Lampiran-Lampiran. 
 
 

 
A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

LiterasidanlainsebagainyabaikterintegrasidalamKBMmaupunobservasitidaklangsung 

diluarKBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 

Tindak 

Lanjut 

1     

2     

 
PERTEMUAN 1-3 

B. Penilaian Ketrampilan Produk 
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Ketentuan Soal : 

Buatlahlaporankegiatanpraktekkerjaindustry&isijurnalkegiatansepertiyangtertera pada 

format berikut; 

1. Kolom nomor di isi sesuai urutankegiatan 

2. Tanggal & hari di isi dari mulai kegiatan pelaksanaanprakerin 

3. Uraian kegiatan di isi sesuai kegiatan yang sudah dilakukan di perusahaan dari awal 

sampai akhir, dan di catat setiaphari. 

4. Kolom jenis kegiatan di isi PKL dilakukan Tatap muka atauDaring 

5. Kolom tugas di ceklist, jika pekerjaan selesai di kerjakan ceklist pada kolom tuntas 

jika tidak ceklist pada kolombelum 

6. Keterangan di isi paraf dari pembimbingperusahaan 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 
 Sistematika penyusunan proposal  

 a. Bab I Pendahuluan 15 
 b. Bab II Pembahasan 15 
 c. Bab II Penutup 15 
 d. Daftar pustaka & lampiran 15 
 e. Pengisian jurnal 15 

2 Hasil Produk 15 
 Penyusunan proposal sesuai ketentuan 15 

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja 10 

Hasil Penilaian Produk 
 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 
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3.11. Memahami Presentation Skill di Lingkungan Sekolah 

4.11. Menerapkan Presentation Skill di Lingkungan Sekolah 

 

 

PRESENTATION SKILL 

 

Presentation skill atau keahlian presentasi adalah salah satu dari sekian keahlian yang akan 

meningkatkan kemampuan berbicara di muka umum, atau public speaking. 

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar presentasi dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan, baik dari segi style (performance)  dan  substance  (konten  dan  materi).  Dari  

segi style diperlukan penampilan yang menarik ketika menyampaikan presentasi, baik dari segi 

cara berdiri, posisi blocking, bahasa tubuh, tutur kata bahkan sampai pada pemilihan busana. 

Seorang   presenter   atau   pemapar   juga   perlu   mengetahui   background   dan  

karakteristik audience yang dihadapannya, sehingga bahasa dan aksen yang digunakan sesuai 

dengankarakteraudience.Sedangkandarisisikontenyangperludipersiapkantentumateriyang 

disusun dalam format power point, Prezi atau perangkat software lainnya. Konten yang 

ditampilkan juga perlu diperhatikan, tidak perlu terlalu banyak tulisan dan libatkan ilustrasi 

dalam bentuk gambar atau video agar audience tetap memperhatikan konten yangdisajikan. 

Presentation skill atau keahlian presentasi yang merupakan salah satu bagian dari public 

speakingternyataadalahsuatuknowledge(pengetahuan)danskill(keahlian).Sehinggasiapapun bisa 

melakukan dan memiliki keahlian, termasuksiswa. 

Presenter atau pembicara yang hebat adalah yang mampu menginspirasi orang di hadapannya, 

juga  mampu  mentransfer  gagasan  secara  jelas  dan  persuasif.  Selain  itu  Presentation   

skill merupakan syarat mutlak yang biasanya ditemui dalam requirement saat akan melamar 

pekerjaan di dunia public relations. Kemampuan presentasi seorang public relations haruslah 

memiliki style yang menarik, namun juga harus menguasai subtansi dan konten yang harus 

disampaikan. 

 

Manfaat Public Speaking 

 
a. Meningkatkan Rasa Percaya Diri 

b. Meningkatkan KualitasDiri 

c. Membuat Kamu BerpikirKritis 

 
Tips Jitu Public Speaking 

 
1. Improvisasi adalah Hal yangUtama 

Usahakan jangan menghafal isi dari pembicaraan yang ingin kamu sampaikan. Dengan 

menghafal, kamu akan terdengar kaku dan tidak ada terjadi kedekatan personal dengan 

pendengar. Berimprovisasilah agar orang-orang yang mendengarkanmu pun nyaman 

mendengar hal yang ingin kamu sampaikan. 

KOMPETENSI DASAR 
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2. Tulis Materi dalam Bentuk Poin-poin 

Untukmempermudahkamudalammenyampaikanmateripublicspeaking,buatlahpoin-poin 

dalam materimu. Tulislah poin-poin yang pentingnya saja, agar tidak ada bahasan materi 

yangterlewat. 

3. Berinteraksilah dengan ParaAudiens 

Agar penyampaian materi kamu saat public speaking lebih hidup, kamu harus berinteraksi 

dengan para audiens. Dengan begitu, kamu akan mengetahui feedback yang diberikan para 

audiens terhadap isi materi yang kamu sampaikan. 

4. Selipkan Humor dalam Isi Materi Public Speaking 

Agar saat bicara di hadapan banyak orang tidak terlalu kaku dan tidak membosankan, 

selipkanlah humor, Humor dapat membantu penyampaian informasi sehingga menjadilebih 

lembut. 

5. TimeManagement 

Saat menyampaikan materi, pastikan kamu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Aturlah 

waktuyangtelahdiberikandenganbaik.Dengantimemanagementyangsudahdiperkirakan 

sebelumnya, kamu jadi bisa lebih mudah menyusun materi dan menepatideadline. 

 

Metode Penyampaian 

Metode penyampaian merupakan faktor yang penting dalam presentasi, pidato, atau pembawa 

acara. Ada empat cara penyampaian yaitu: 

 Berbicara dengan membacanaskah 

 Berbicara berdasar hafalan teks yangdisiapkan 

 Berbicara tanpapersiapan 

 Berbicara dengan catatan pokokpembicaraan 

 
Aspek Non-Verbal (Ekspresi Wajah dan Bahasa Tubuh) 

 

“Men trust their ears less than their eyes” kata ahli sejarah Yunani, Herodotus, kurang lebih 

2400 tahun yang lalu. Disini dapat berarti bahwa seandainya gerak-gerik tubuh tidak sesuai 

dengan apa yang dikatakan maka orang akan lebih percaya bahasa tubuhnya daripada kata- 

katanya. 

 

Penampilan non-verbal ditunjukkan dengan penampilan: 

 

1. PenampilanBusana, 

Yang termasuk aksesoris, sepatu, rambut. Aspek non verbal ini dan dapat disebut dengan 

“bahasa’ artifactual. Dalam berbusana, seseorang haruslah tahu prinsip berbusana untuk 

berbicara di depan umum adalah menganalisa situasi dan mencocokan pakaian dengan 

situasinya. Dalam meraih kesan tersebut orang haruslah nampak: 

(1) percayadiri; 

(2) enak ataunyaman; 

(3) terkendali (kita memakai busana bukan busana memakaikita). 

Dari ketiga prinsip tersebut dapat kita simpulkan bahwa penampilan busana kita haruslah 

dapat memperjelas apa yang hendak disampaikan dan bukan sebaliknya membuat bingung 

hadirin. 

 

2. Gerakan Tubuh danTangan. 

Gerakantubuhdantanganharuslahdapatmembuathadirinlebihjelasmenangkapmaksudsi 

pembicara. Pembicara melakukan gerakan penekanan hanyalah semata-matauntuk 
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memperjelas apa yang dikatakannya. Perasaan nervous sering mendorong seseorang 

menggerakkan tubuh dan wajahnya secara tidak wajar. Perasaan ini mendorong orang 

kadang terlihat overacting dan sebaliknya terlihat minder. Gerakan tubuh dan tangan 

haruslah nampak anggun, wajar dan spontan, serta dapat membantu memperjelas dan 

menekankan ide yang ingin disampaikan serta sesuai dengan hadirin. 

 

3. KontakMata 

Kira-kira 75% dari komuniksi non verbal dilakukan dengan wajah kita. Bola mata 

memang tidak mengekspresikan emosi, tetapi dengan memanipulasi bola mata dan wajah 

sekelilingnya,terutamakelompokmataatasdanalis,kitadapatmenangkappesan-pesannon 

verbal yang disampaikan. Cara yang tercepat untuk menciptakan komunikasi dengan 

pendengar adalah lihatlah mata mereka dengan bersahabat. Idealnya berbicara di depan 

publik 80% sampai 90% dari waktu pembicaraan, haruslah melihat audience. Akan tetapi, 

tidaklah cukup hanya dengan melihat saja, melainkan bagaimana cara memandang itupun 

sangat penting. Pandangan yang kosong meskipun melihat mata lawan bicara, juga hampir 

sama jeleknya dengan tidak melakukan kontak mata sama sekali. Demikian juga pandangan 

mata yang dingin, kaku, dansombong. 

Mata harus memancarkan rasa percaya diri, kesungguhan, jujur dan bersahabat. Mata 

harus mengatakan “saya senang berbicara di depan anda; saya benar-benar jujur dengan apa 

yang saya katakan dan saya ingin andapun demikian”. 

 

4. Analisaaudience 

Anlisa audience sangat menentukan keberhasilan dalam Public Speaking, disini kita akan 

menentukan aspek yang akan kita gunakan agar audience mampu merima informasi dengan 

sangat baik. Yang perlu diperhatikan adalah aspek busana, bahsa, penekan,ekspresi. 
 
 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

PERTEMUAN 1 
B. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, 

dengantoken……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkalimat 
 

1. Jika kalian diberikan kesempatan untuk diminta pendapatan, Bagaimanakah carakalian 

Mengemukakan pendapat kalian tersebut di depan umum. (Bobot30) 

Jawab  :…………………...……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Jika kalian diberi kesempatan untuk menjadi seorang MC persiapan apa yang akankalian 

lakukan dan meteode yang akan kalian gunakan seperti apa (Bobot50) 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

No 

Soal 
Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

 

1 
 

30 
 

 
80 

Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal Essay 
Terjawab dengan Benar 

 
2 

 
50 

Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

59 Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

PERTEMUAN 2 – 3 
C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah video selfi (presentation skill) dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Video dibuat secara berkelompok terdiri dari 2orang 

b. Durasi video 1menit 

c. Waktu pengerjaan 1minggu 

d. Tema video “ dampak pandemic terhadap pembelajaran disekolah” 

e. Hasil video di edit dengan aplikasi pengolahanvideo 

f. Simpan file dengan formatH264 

g. Simpan dengan nama Project_Nama_Kelas 
 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Format H264 15 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

 
Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
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3.12. Memahami Penelusuran Minat dan Bakat 

4.12. Melakukan Penelusuran Minat dan Bakat 
 

 
Mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar seseorang belajar atau dikemudian hari bisa 

bekerja di bidang yang diminatinya dan sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang 

dimilikinyasehinggamerekabisamengembangkankapabilitasuntukbelajarsertabekerjasecara 

optimal dengan penuhantusias. 

Pengertian Bakat. 
Dalam aktivitas sehari-hari istilah bakat seringkali diinterpretasi secara berbeda-beda, seperti 

misalnya untuk menggambarkan kemampuan intelektual yang tinggi, minat yang menonjol, 

potensi, kemampuan yang diperoleh  karena  diturunkan  dari  orang  tua,  dan  lain  lain.  

Bakat (aptitude) adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu 

dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan 

khusus,misalnyakemampuanberbahasa,bermainmusik,melukis,danlain-lain.Seseorangyang 

berbakat musik misalnya, dengan latihan yang sama dengan orang lain yang tidak berbakat 

musik, akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Untuk bisa terealisasi bakat harus 

ditunjang dengan minat, latihan, pengetahuan, pengalaman agar bakat tersebut dapat 

teraktualisasi denganbaik. 

Sehubungan dengan cara berfungsinya, ada 2 jenis bakat : 

 Kemampuan pada bidang khusus (talent) misalnya bakat musik, melukis,dll

 Bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus 

misalnyabakatmelihatruang(dimensi)dibutuhkanuntukmerealisasikemampuandibidang 

teknik arsitek.

Bakatbukanlahmerupakantraitatausifattunggal,melainkanmerupakansekelompoksifatyang 

secara bertingkat membentuk bakat. Misalnya dalam bakat musik terdapat kemampuan 

membedakan nada, kepekaan akan keserasian suara, kepekaan akan irama dan nada. Bakat baru 

munculatauteraktualisasibilaadakesempatanuntukberkembangataudikembangkan,sehingga 

mungkin saja terjadi seseorang tidak mengetahui dan tidak mengembangkan bakatnya sehingga 

tetap merupakan kemampuan yanglatent. 

 

Minat dan bakat. 

John Holland, ahli yang banyak meneliti mengenai minat memberi pengertian minat sebagai 

aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi 

kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang pada 

sebuahareatertentudimanaiaakantermotivasiuntukmempelajarinyadanmenunjukkankinerja 

yangtinggi. 

Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal 

tersebut atau hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni. Tanpa minat untuk hitung 

KOMPETENSI DASAR 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

61 Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

menghitung,  seseorang  tidak  akan   berkembang   menjadi   seorang   ahli   matematika. 

Bakat dalam suatu bidang tertentu, misalnya seni, musik, hitung menghitung, bahasa, dan lain- 

lainmerupakanhasilinteraksiantarabakatbawaandanfaktorlingkungansertadidukungdengan 

faktor kepribadian dan sikap kerjaseseorang. 

 
Tes bakat. 

Tes bakat bertujuan membantu memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di 

berbagai area minatnya di bidang-bidang tertentu, untuk kemudian merencanakan danmembuat 

keputusan mengenai pilihan pendidikan ataupekerjaan. 

Melalui tes bakat diperoleh gambaran mengenai berbagai bidang kemampuan dan minat 

seseorang. Hasil tes bakat tidak dapat menentukan dengan mutlak pekerjaan atau karir apayang 

harus   dijalani,   juga   tidak    untuk    menjawab    pertanyaan    yang    sangat    khusus, 

Setiap orang mempunyai bakat-bakat tertentu, masing-masing dalam bidang dan derajat yang 

berbeda-beda.Guru,orangtua,pembimbingperlumengenalbakatanak-anaknyasehinggadapat 

memberikan pendidikan dan menyediakan pengalaman sesuai dengan kebutuhan masing- 

masing. 

 
Mengembangkan Minat dan Bakat untuk para Siswa. 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Pada periode ini anak 

mencapai kematangan fisik dan diharapkan pula disertai dengan kematangan emosi dan 

perkembangan sosialnya. Masa ini berlangsung dari usia sekitar 12 – 13 tahun sampai 18 – 20 

tahun yaitu usia sekolah menengah. Karena masa peralihan maka remaja pada umumnya masih 

ragu-ragu akan perannya dan menimbulkan krisis identitas. Remaja sedang mencari ”siapakah 

saya, apa peran saya?” Dalam usaha menemukan jati diri yakni mengetahui mengenai 

kebutuhan-kebutuhan pribadi serta tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya, maka 

pengembangan minat dan bakat remaja menjadi isue yang penting. Dalam mengembangkan 

kompetensinyaremajatetapmembutuhkanbimbinganbaridariorangtuadanlingkunganrumah 

maupunsekolah. 

Setiap anak memiliki kelebihan dan talenta yang sebagian sudah bisa tampak atau ditenggarai 

padausiadini.Namuntidakjarangpulamasihadakemampuandanbakatlainyangbarumuncul di usia 

remaja atau bahkan pada periode perkembangan lebih lanjut. Usia remaja merupakan periode 

perkembangan dengan keinginan tahu yang tinggi, khususnya untuk berbagai area yang 

berkaitandengankehidupanremaja.Hal-halapadandengansiaparemajabergaul,aktivitasyang ada 

dalam lingkup kesibukannya sehari-hari bisa menjadi awal untuk menelusuri dan 

mengembangkanberbagaiminatyangmungkinpadausialebihmudabelumnampakataubelum 

menjadi fokus perhatiannya. Rasa ingin tahu remaja seringkali diikuti dengan kebutuhan untuk 

mencobaataumelakukannya.Olehkarenanyadenganbimbinganyangterarah,masaremajabisa 

menjadi masa yang menguntungkan untuk anak mengembangkan bakat dan kemampuan 

tertentu. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para orang tua, guru dan lingkungan yang 

berada dekat dengan anak untuk mengembangkan minat dan bakat adalah: 
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 Sejak usia dini cermati berbagai kelebihan, keterampilan dan kemampuan yang tampak 

menonjol padaanak.

 Bantu anak meyakini dan fokus pada kelebihandirinya.

 Kembangkan konsep diri positif padaanak.

 Perkayaanakdenganberbagaiwawasan,pengetahuansertapengalamandiberbagaibidang.

 Usahakanberbagaicarauntukmeningkatkanminatanakuntukbelajardanmenekunibidang 

keunggulannya serta bidang-bidang lain yangberkaitan.

 Tingkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatihkemampuannya. 

 Stimulasi anak untuk meluaskan kemampuannya dari satu bakat ke bakat yanglain. 

 Berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukananak.

 Sediakan dan fasilitasi sarana bagi pengembanganbakat.

 Dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan 

bakatnya.

 Jalin hubungan yang baik serta akrab antara orang tua / guru dengan anak &remaja.
 
 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

PERETMUAN 1 - Tes Responsibility 

B. Penilian Pengetahuan (Pilihan Ganda) 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Ketika muncul suatu masalah dalam sekolah yang kebetulan ada kaitannya dengan hal- 

hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya... 

A. Mencari kambing hitam penyebabmasalah 

B. Akan bertanggungjawab 

C. Membiarkan masalah tetapberlangsung 

D. Melihat dulu adakah orang lain yangbersalah 

E. Mungkin ada pihak lain harus bertanggungjawabPaket 

2. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanngungjawaban. Sebagai ketua, 

maka 

A. Saya menugaskan pembuatan laporan kepada anakbuah 

B. Saya bersama anak buah menyusunlaporan 

C. Saya sendiri yang menyusun laporan sebab tak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh 

anakbuah 

D. Laporan harus dibuat olehsekretaris 

E. Tim khusus harus dibentuk untuk membuat laporantersebut 

3. Jika diberikan tugas sekolah yang berat oleh guru, maka saya 
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A. Jujur mengatakan pada guru tugasnya terlaluberat 

B. Memintakeringanan 

C. Meminta temanmembantu 

D. Berusaha menyelesaikansebaik-baiknya 

E. Menolak dan berterus terang tugasnya terlaluberat 

4. Ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan penghitungan. Maka sikap 

saya adalah... 

A. Mengkonfirmasi untuk mendapatkankebenaran 

B. Mengkonfirmasi jika sayadirugikan 

C. Mengkonfirmasi jika selisih harga terlalutinggi 

D. Abaikan saja karena bukan kesalahansaya 

E. Abaikan saja karena mungkin harganya telahberubah 

5. Draft laporan yang dibuat oleh tim kerja saya ditolak oleh guru karena dianggap kurang 

layak. Sikap saya adalah... 

A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukankembali 

B. Menyalahkan teman yang sama samamengerjakannya 

C. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindaklanjut 

D. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untukmengerjakannya 

E. Menerima penolakan dan berusahamemperbaiki 

6. Saya menggunakan kendaraan tanpa sepengetahuan orang tua pada hari Libur. Secara 

tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan sayaadalah: 

A. Diam diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorangpun yang tahukalau 

saya menggunakannya 

B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada 

orang tua serta menyerahkan segala keputusan kepada orangtua 

C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraantersebut 

D. Melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua dan siap menerima 

hukuman/petunjuk dari orangtua 

E. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya 

dengan diamdiam 

7. Saya mendapat teguran langsung dari guru BK atas kesalahan yang bukan hanya saya 

seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah.... 

A. Membantah secara tegas agar pada kesempatan lain Guru BK tidak semena mena 

menyalahkan 

B. Diam saja, karena membantah hanya akan menambah rumitpermasalahan 

C. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaranberharga, 

tetapitetapmelaporkansiswalainyangturutbersalahagarmerekajugamemperbaiki 

kesalahan 

D. Membantah dan mengadukan siswa lain yang juga bersalah agar mereka juga bisa 

belajar dari kejadianini 

E. Menerima teguran tersebut dan mecoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga 

tanpa perlu mengadukan siswa lain yang turutbersalah. 

8. Suatuhari,kalianpulangjam17.00WIBmenujurumahdalamkondisitubuhyangsangat lelah. 

Di jalan kalian mendapati adakecelakaan. 

A. Melihat situasi terlebih dulu. Jika memungkinkan, maka sayatolong 

B. Langsung pulang saja karena bagaimanapun juga kondisi badan saya sangat lelah 

sekali 

C. Pergi saja karena sudah ada orang yang mendekati korban tersebut, pastilah sudah 

ada yangmenolong 
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D. Melihat sepintas, apakah korbannya parah. Jika parah, akan sayatolong 

E. Langsung pulang saja, paling-paling hanya rekayasa komplotan perampok jalanan 

yang sedang melakukanaksinya. 

9. Jika ada tugas yang kurang menyenangkan,maka 

A. Tetap saya selesaikan karena itu tanggungjawabsaya 

B. Daripada saya stress, lebih baik saya minta orang lain yangmengerjakan 

C. Saya berhak memprotes kepadaguru 

D. Saya selesaikan meskipun terasa berathati 

E. Saya meminta tolong teman untukmenyelesaikan 

10. Ketikaproyekkerjayangsayapimpintidakmemberikanhasiloptimalgaragaraadasatu dari 

tim saya yang melakukan kesalahan,maka 

A. Saya tidak dapatdipersalahkan 

B. Itu tidak termasuk dalam tanggungjawabsaya 

C. Anak buah itu harus bertanggungjawab atas semuanya 

D. Bagaimanapun juga, sebagai pimpinan proyek sayapun turutbertanggungjawab 

E. Hal itu menjadi kekeliruan anak buah sayasemata 
 
 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1-10 2 100 
Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal PG Terjawab 

dengan Benar    

   Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

 

PERETMUAN 2 - Tes Kecenderungan Sukses 
 

C. Penilian Pengetahuan (essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, 

dengantoken……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkalimat 
 

1. Jika dibandingkan teman-teman anda, seberapa cerdikkah anda dalam memecahkan 

persoalan? 

Jawab : …………………...……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Seberapa besar keinginan anda untuk menjadi orang yang sukses? 

Jawab  :…………………...………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Seberapa besar rasa malu anda kepada diri sendiri dan orang lain jika menjadi orangyang 

gagal? 

Jawab  :…………………...………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………. 

4. Apakah anda mampu menjadi pemimpin yang baik? 

Jawab  :…………………...………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

5. Seberapa baik level kesehatan fisik anda? 

Jawab  :…………………...………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

6. Seberapa baik kedewasaan emosi anda? 

Jawab  :…………………...………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

7. Apakah anda sering bersedekah? 

Jawab  :…………………...………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Seberapa taatkah anda terhadap ajaran agama ? 

Jawab  :…………………...………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Seberapa pedulikah anda terhadap kesengsaraan dan kesusahan orang-orang di sekitar 

anda? 

Jawab  :…………………...………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Seberapa besar dukungan keluarga anda terhadap karir anda? 

Jawab  :…………………...………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal EssayTerjawab 

denganBenar 2 15  

3 20  Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 4 25  

5 25  
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PERETMUAN 3 - Tes Teamwork 
 

Petunjuk Mengerjakan Soal 

Jawablah pertanyaan ini tanpa harus berpikir lama. Jawablah secara spontan sesuai dengan 

kondisi diri anda sendiri. Berilah nilai skala 1 sampai dengan 10 terhadap jawaban anda. 

Misalkan jika pada nomor satu, anda sangat percaya penuh pada rekan anda, maka angkanya 

adalah 10. Jika sangat tidak percaya maka angkanya adalah 1. 

1. Jika anda bekerja dengan teman kerja lainnya, seberapa besar anda percaya bahwa teman 

anda bekerja dengan baik? 

2. Seberapa besar anda menghargai teman-teman kerja anda dalam di sekolah ? 

3. Seberapa besar anda peduli dengan kesulitan yang dihadapi teman dalam tim kerja anda? 

4. Seberapa baik anda mengakomodasi cara-cara penyelesaian tugas yang diinginkan oleh 

mayoritas anggota tim? 

5. Seberapa baik anda mengikuti jadwal kerja yang telah menjadi kesepakatan tim? 

6. Seberapabaikandaberkomunikasidengantemankerjalainnyauntukkelancarantugastim? 

7. Seberapa baik anda mendelegasikan kewenangan terhadap anggota tim? 

8. Seberapa baik anda dapat meyakinkan anggota tim lain bahwa tim bisa sukses? 

9. Seberapa baik anda meredakan persilisihan yang terjadi antara anggota tim? 

10. Seberapa baik anda mendengarkan saran dan pendapat pihak lain? 

 

Keterangan: 
 

Jumlahkan skor anda lalu lihat tabel skor dibawah ini : 
 

 

Skor Total Nilai Teamwork 
 

85-100 Nilai kerjasama tim anda baik. Anda mampu bekerja dalam tim dengan secara 

optimal. 

71-84 Nilai kerjasama tim anda sedang. Anda cukup mampu bekerja dalam tim, 

meskipun belumoptimal. 

65-70 Nilai kerjasama tim anda kurang. Anda kurang mampu bekerja dalamtim. 
 

Dibawah65 Nilai kerjasama tim anda buruk. Anda adalah seorang yang tidak mampu 

bekerjasama dengan orang lain. Anda lebih suka bekerjasendiri. 
 

 

 

Nilai 

 

Paraf Siswa 

 

Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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3.13. Memahami Informasi DU/DI 

4.13. Menerapkan Informasi DU/DI 
 

 

DuniaUsaha/Industri(DU/DI)merupakanmitrapemerintahdanmasyarakatyangpalingpenting 

dalam merespon kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan DU/DI kebijakan ini tidak akan 

berjalandenganbaik.Dengandemikian,sebagaisalahsatukomponenpendidikan,duniaindustri 

memiliki peran yang strategis dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan sekolah 

(Sambasalim, 2009:1). 

MenurutMulyasa(2003:50)hubungansekolahdenganmasyarakatpadahakikatnyamerupakan 

suatusaranayangsangatberperandalammembinadan2mengembangkanpertumbuhanpribadi 

pesertadidikdisekolah.Dalamhalini,sekolahsebagaisistemsosialmerupakanbagianintegral dari 

sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan 

yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan 

efisien.Sebaliknyasekolahjugaharusmenunjangpencapaiantujuanataupemenuhankebutuhan 

masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk 

memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan 

masyarakat. 

Peran serta DU/DI dalam penempatan lulusan SMK, dengan memberikan informasi kebutuhan 

pasar kerja kepada SMK melalui kunjungan yang dilakukan oleh SMK, dan kesempatankepada 

siswa untuk melakukan prakerin. DU/ DI ikut melatih siswa untuk berkomunikasi/berinteraksi 

secaraprofesionaldiduniakerjayangsebenarnya.DU/DImembantusekolahdalammembentuk etos 

kerja yang baik bagi siswa melalui prakerin. Dan memberikan penilaian atas hasil prakerin 

darisiswa. 

Negosiasi MOU sangat diperlukan dan merupakan langkah strategis bagi SMK untuk menjalin 

kerjasama secara formal dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI). Adanya MOU akan 

memberikan kemudahan bagi SMK untuk merealisasikan semua programnya, diantaranya : 

1. Program PKL siswa (Praktik KerjaLapangan) 

2. Program GuruTamu 

3. Program SinkronisasiKurikulum 

4. Program Kunjungan Industri 

5. Program RekrutmenKaryawan 

6. Program KelasIndustri 

 
Keberhasilan program-program di atas sangat butuh dukungan dari Dunia Usaha dan Dunia 

Industri. Tentu mencapai suatu kesepakatan dibutuhkan negosiasi yang baik dari pihak sekolah. 

Dimana dalam hubungan ini kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan. Rasa saling 

percaya diantara kedua belah pihak akan menjadi sebuah komitmen dalam bentuk surat 

perjanjian yang ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan dan Kepala Sekolah. 

KOMPETENSI DASAR 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, 

dengantoken……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkata 
 

1. Bagaimanakan hubungan sekolah denganmasyarakat? 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Bagaimanakah peran DUDI dalam penempatan lulusanSMK? 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Tuliskan apa yang kalian ketahui tentangPrakerin? 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

4. Tuliskan Jenis program kerjasama antara sekolah dengan mitra DUDI? 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Tuliskan apa yang dimaksud dengan DUDI? 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

No 
Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal Essay 

Terjawab dengan Benar 2 15  

3 20  Nilai Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 25  

5 25  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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3.14. Memahami Teknik Penyelesaian Psicotest Tulis 

4.14. Menerapkan Teknik Penyelesaian Psicotest Tulis 
 

 

Mengerjakan tes psikotes memang harus membutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi, agar 

Anda bisa lulus psikotes untuk seleksi kerja atau seleksi masuk perguruan tinggi. 

Tips Mengerjakan Psikotes dengan Lancar 

Psikotes memang bisa dibilang gampang-gampang susah ketika mengerjakannya. Mengapa 

demikian?Karenatespsikotesmerupakansoalyangdibuatuntukmengetahuikarakterdaricalon 

pegawai tersebut. Maka dari itu, banyak perusahaan yang menggunakan tes psikotes untuk 

menemukan calon pegawai yang sesuai untuk perusahaan tersebut. Walaupun tes psikotes 

terbilang gampang-gampang susah, nyatanya tes ini bisa membuat kita merasapusing. 

1. Percaya Diri SertaOptimis 
 

Tips mengerjakan psikotes pertama yang bisa Anda lakukan ialah tampil percaya diri serta 

optimis. Apabila Anda telah siap secara fisik dan mental dalam mengerjakan berbagai jenis 

tes psikotes, percaya diri tentunya sangat membantu Anda dalam memberikan sugesti positif 

kepada alam bawah sadar Anda. 

2. Banyak Berlatih Contoh Soal-SoalPsikotes 
 

Tips mengerjakan psikotes selanjutnya adalah perbanyaklah Anda mengerjakan tes psikotes. 

Pada dasarnya, banyak soal semacam ini dengan bentuk yang hampir sama. Hanya saja soal- 

soal akan dibedakan dalam bentuk dan cara penyelesaiannya. 

Persiapan diri dengan mempelajari beragam macam soal latihan psikotes adalah merupakan 

bagian dari kesiapan Anda menghadapi ujian tes psikotes. Anda bisa mendapatkan soal-soal 

psikotesdariberbagaimacambukukhususlatihanpsikotesataupunkinisudahbisadilakukan 

secaraonline. 

3. Fokus dan Konsentrasi 
 

Fokus dan konsentrasi merupakan tips mengerjakan tes psikotes berikutnya. Konsentrasi, 

ketelitian,danketenangandiriadalahbagianpentingdalammemudahkanAndamengerjakan tes 

semacamini. 

4. Berdoa 
 

Berdoa merupakan hal yang paling utama dan terakhir yang Anda harus lakukan. Sebelum 

dan sesudah tes psikologi, ada baiknya Anda melakukan doa terlebih dahulu. Manusia hanya 

bisa berusaha dan Tuhan lah yang menentukan semuanya. Berdoa juga dapat memudahkan 

Anda dalam segala urusan yang sedang dihadapi. 

KOMPETENSI DASAR 
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Tips Mengerjakan Soal Psikotes 

Berikut ini adalah tips mengerjakan soal psikotes dengan mudah dan cepat. 
 

1. Tes LogikaAritmatika 
 

Tes ini terdiri atas deretan angka. Hal yang diukur dalam tes ini adalah kemampuan Anda 

dalam menganalisa dan memahami pola-pola serta kecenderungan tertentu (dalam wujud 

deret angka) untuk kemudian Anda memprediksikan hal-hal lain berdasarkan pola tersebut. 

Berikut adalah tipsnya: 
 

 Janganterpakupada3-4angkaterdepandalamderet,tetapiadabaiknyaAndamelihatderet 

secara keseluruhan, karena pola bisa berupa urutan, pengelompokan urut, atau 

pengelompokanlompat. 

 Ingat keterbatasan waktu yang Anda miliki. Jangan terlalu asyik atau terpaku hanya pada 

sebuah soal yang membuat Anda penasaran untuk memecahkannya. Lompati soal yang 

dianggap susah dan mulai kerjakan soal yang mudah terlebihdahulu. 

 UntuksoaliniAndabisamelatihkemampuanAndadaribuku-bukutesSPMBuntukmateri deret 

hitung atau deretukur. 

 
2. Tes LogikaPenalaran 

 

Tes ini terdiri atas deret gambar baik dua maupun tiga dimensi. Sama seperti tes logika 

arimatika, hal yang ingin diukur dalam tes ini adalah kemampuan Anda dalam memahami 

pola-pola atau kecenderungan tertentu (dalam wujud gambar) untuk kemudian dilakukan 

prediksi berdasarkan pola Anda tersebut. 

Tipsnya dalam mengerjakan psikotes adalah konsentrasi, hati-hati, dan teliti. Karena bentuk- 

bentuk yang ditawarkan di sini hampir serupa walaupun tidak sama. Untuk itu Anda harus 

benar-benar konsentrasi dan teliti, perhatikan juga waktu yang diberikan. 

3. Analog VerbalTest 
 

Untuktesjenisinimemiliki40soalyangberisidarisinonim,antonim,dananalogsuatukata. Tes ini 

Anda akan diukur dalam kemampuan logika terhadap sebuah kondisi. Untuk melihat sejauh 

mana Anda terhadap sebuahpermasalahan. 

Tipsnya adalah apabila Anda bermasalah dengan konsentrasi dan logika, Anda bisa mem- 

bypass-nya dengan menghafalkan soal dan jawaban. Karena beberapa soal yang diberikan 

relative sama. 

4. Kraeplien/Pauli 
 

Tes ini terdiri dari gugusan angka-angka yang tersusun secara membujur (atas bawah) dalam 

bentuk lajur-lajur. Anda diminta untuk menjumlahkan dua angka yang berdekatan dalam 

waktu tertentu di setiap kolom dan menulis di sampingnya. 

Pada jenis tes ini yang diukur adalah konsistensi, ketahanan, sikap terhadap tekanan, 

kemampuan daya penyesuaian diri, ketelitian sekaligus kecepatan Anda dalam mengerjakan. 

Tipsnya adalah sebagai berikut. 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

71 Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

 Jangan sekalipun menggunakan pensil mekanis, sebaiknya gunakan pulpen atau pensil 

biasa saja. Karena tes ini sangat terikat dengan waktu, pensil mekanis membutuhkan di- 

reload ketika ujung granitnyahabis. 

 Usahakan jumlah angka yang dijumlahkan dimasing-masing kolom stabil, hasilnya akan 

lebih baik jika dibandingkan Anda memaksakan diri di awal tes, tetapi tergopoh-gopoh 

dipertengahan dan akhirtes. 

 Jangan sekali pun Anda curang terhadap waktu maupun hasil penjumlahannya, hal ini 

akan merugikan Anda sendiri. Karena saat Anda curang akan memakan waktu persekian 

detik yang akhirnya dapat memperlambatAnda. 

 Hal yang paling penting dalam tes ini adalah konsentrasi. Untuk menghindari di 

pertengahan tes Anda akan mengalami kelelahan, sebaiknya Anda melakukan sarapan 

terlebih dahulu dan janganbegadang. 

 
5. WarteggTest 

 

Tes ini terdiri atas 8 kotak yang berisi bentukan-bentukan tertentu seperti titik, garis kurva, 3 

garis sejajar, kotak, dua garis saling memotong, dua garis terpisah, tujuh buah titik tersusun 

melengkung, dan garis melengkung. 

Anda akan diminta menggambar kemudian menuliskan urutan gambar yang telah Andabuat, 

lalu menuliskan nomor gambar mana paling disukai, tidak disukai, sulit, dan mudah menurut 

Anda. 

Wartegg test yang diukur dalam tes ini adalah emosi, imajinasi, intelektual, dan aktivitas 

subjek. Tips dalam mengerjakan psikotes ini adalah: 

 Urutan menggambar sebaiknya Anda buat kombinasi antara sesuai nomor dan acak. 

Misalnya1,2,3,4kemudian8,7,6,5.KarenaapabilaAndamenggambarberdasarkanurutan 

1,2,3,4,5,6,7,8, maka Anda akan dipandang HRD sebagai orang yang kaku/konservatif. 

Sedangkan apabila Anda menggambar secara acak misalnya 5,7,6,8,3,2,4,1, Anda akan 

dipandang HRD sebagai orang yang terlalu kreatif, inovatif, dan cenderung menjadi 

pemberontak. 

 Kalau Anda berjenis kelamin pria jangan mulai dengan nomor 5, karena beberapa 

anggapan menyebutkan hal ini berpengaruh terhadap orientasi seksAnda. 

 
6. Draw A Man Test(DAM) 

 

TesinimengharuskanAndauntukmenggambarseseorang,kemudiandeskripsikanusia,jenis 

kelamin, dan aktivitas orang tersebut. Tes ini dipergunakan untuk mengetahui tanggung 

jawab, kepercayaan diri, kestabilan, dan ketahanan kerja Anda. Tipsnya: 

 Gambarlah orang tersebut secara utuh mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, 

termasuk detail muka seperti mata, hidung, mulut, dantelinga. 

 Gambarlah orang tersebut dalam keadaan sedang melakukan aktivitas, misalnya pak tani 

sedang membawa cangkul, eksekutif muda sedang menenteng koper,dsb. 

 
7. Army Alpha IntelegenceTest 
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Tes ini terdiri dari 12 soal yang berisi kombinasi deretan angka dan deretan bentuk. Masing- 

masing dari soal berkaitan satu sama lainnya. Tes ini untuk mengukur kemampuan daya 

tangkap Anda dalam menerima dan melaksanakan instruksi dengan cepat dan tepat. Tipsnya 

yaitu sebagai berikut. 

 Konsentrasilah kepada apa yang dikatakan narator, karena narator tidak akan mengulang 

instruksi tersebut dan waktu yang diberikan sangatterbatas. 

 Sabar, jangan terburu menjawab, sebelum narator selesai memberikan instruksi. Contoh: 

Narator akan mendiktekan soal sebagai berikut: Coretlah angka ganjil dalam kotak dan 

coretlah angka genap yang berhuruf dalam lingkaran,kerjakan! 

 
8. MenggambarPohon 

 

Pada tes ini Anda akan diminta untuk menggambarkan sebuah pohon dengan kriteria: 

Berkambium (dicotyl), bercabang, dan berbuah. Anda tidak diperbolehkan menggambar 

pohon jenis bambu, pisang, semak belukar, ataupun jenis tanaman monokotil lainnya. 

Tips mengerjakan psikotes ini adalah sebagai berikut. 
 

Padasetiaptesmenggambarpohonyangpernahdilalui,misalnyamenggambarpohonnangka. 

Karena pohon tersebut mewakili jenis tanaman berkambium (dicotyl). Walaupun Anda tidak 

begitu pandai dalam hal menggambar, usahakan menggambar secara detail dan rinci setiap 

komponen dari pohon tersebut seperti tangkai, bentuk daun, kerapatan daun, buah, akar, 

bahkanalurpohon.Untukhasilyanglebihmaksimal,fotolahpohontersebut,pelajarikarakter jenis 

pohonnya, kemudian latihlah kemampuan menggambar Anda dengan mengacu pada 

fototersebut. 

9. Edwards Personal Preference Schedule(EPPS) 
 

Tes ini terdiri atas pilihan-pilhan jawaban yang paling mencerminkan diri Anda. Tes ini 

dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar motivasi, kebutuhan, dan motif seseorang. 

Tipsnya: 

 Jawablah setiap pertanyaan dengan jujur sesuai dengan kondisi Anda, setidaknya yang 

paling mendekati, karena pertanyaan akan berulang di nomor-nomor berikutnya, sehingga 

apabilajawabanAndatidaksinkron,haliniakanmerugikanAnda.KejujuranAndaterkait 

dengan cerminan kesesuaian diri Anda terhadap lowongan pekerjaan yang Andalamar. 

 Secara keseluruhan, tes EPPS ini memang paling sulit untuk disesuaikan, namun 

setidaknya ada beberapa pertanyaan yang bisa disesuaikan dengan lowongan pekerjaan 

yangAndapilih.MisalnyaketikaAndamelamarmenjadipegawaiBank,pilihlahjawaban- 

jawaban yang mencerminkan kejujuran, keteraturan, kedisiplinan, dan mampu bekerja 

dalamteamwork. 

 Karena sulitnya proses penyesuaian tehadap tes ini, jalan paling praktis yang dapat 

ditempuh adalah memperbaiki diri (selfimprovement) Anda dalam segala hal, bentuk diri 

Anda menjadi seakan-akan seseorang profesional dalam setiap tingkah laku keseharian 

Anda seperti: Jujur, tepat janji, tanggung jawab, dan disiplin. Karena cerminan pola pikir 

dantingkahlakupositifdiriAnda,akantertuangtanpaAndasadaridalamhasiltes.Contoh Soal: 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR 

A. Saya suka memuji orang yang sayakagumi. 
 

B. Saya ingin merasa bebas untuk melakukan apa saja yang sayakehendaki. 
 

A. Saya merasa bahwa dalam banyak hal saya kalah dibandingkan oranglain. 
 

B. Saya suka mengelakkan tanggung jawab dankewajiban-kewajiban. 
 

Pengalamanmemangguruyangpalingbaik.Lakukanperbaikan-perbaikansecaraterus-menerus 

baik terhadap diri Anda maupun terhadap kemampuan Anda, di setiap psikotes yang Anda 

hadapi. Misalnya, melatih diri terhadap kesalahan atau kesulitan yang dihadapi pada psikotes 

sebelumnya, membaca kembali materi psikotes secara keseluruhan semalam sebelum 

menghadapi psikotes (refreshment), dan mempersiapkan fisik sebaik-baiknya karena pada 

dasarnya psikotes akan selalu Anda kerjakan dalam keadaan tegang dantekanan. 
 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
PERTEMUAN 1 

 
SOAL PSIKOTES 

Kerjakan soal psikotes berikut ini dengan benar 

 

Sinonim (Persamaan Kata) Tes Antonim (Lawan Kata) 

BAKU = 

A. Perkiraan 

B. Standar 

C. Umum 

D. Normal 

E. Asli 

PAKAR >< 

A. Awam 

B. Cendekia 

C. Mahir 

D. Spesialis 

E. Acuh 

INSOMNIA= 

A. Tidur 

B. Cemas 

C. Tidak bisatidur 

D. Kenyataan 

E. Sedih 

DINAMIS >< 

A. Pasif 

B. Statis 

C. Kondusif 

D. Apatis 

E. Pragmatis 
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BONGSOR = 

D. Menumpuk 

E. Tertua 

F. Kerdil 

G. Macet 

H. Susut 

NETRAL >< 

A. Terikat 

B. Bertentangan 

C. Bergabung 

D. Berpihak 

E. Terpadu 

BALAI YASA = 

A. Rumah Sakit 

B. Rumahmakan 

C. Aula 

D. RuangPertemuan 

E. BengkelLokomotif 

WAHANA >< 

A. Kehutanan 

B. Wadah 

C. Kendaraan 

D. Eksistensi 

E. Ruangangkasa 

KONFRONTASI = 

A. Perdebatan 

B. Perbedaan 

C. Pertandingan 

D. Pertikaian 

E. Persaingan 

KRUSIAL >< 

A. Perpecahan 

B. Peradaban 

C. Beruntung 

D. Sepele 

E. Nyata 

 

Gambar Tes Psikotes Warteg 

 

 

 


 

 

 



  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Soal: 

 Kotak 1 : Gambar titik kecil ditengah kotak : tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

adaptasi, serta menujukkan kelincahan. Maka Anda bisa bisa menggambar hewan yang 

memiliki karakteristik dan yang berhubungan denganlingkungan.

 Kotak 2 : Gambar berupa coretan menyerupai huruf S yang terletak di sebelah kiri atas : 

menunjukkan kebebasan. Bila Anda ingin menggambar hewan, maka bisa menggambar 

burung yang sering diidentikan dengankebebasan.

 Kotak 3: Baris ketiga mengisyaratkan tentang kemauan dan tekad untuk selalu memperbaiki 

diri serta memiliki ambisi yang besar. Maka, gambarlah pagar, tangga, tiang listrik,dsb. 
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 Kotak 4 : Gambar kotak hitam yang berada di sebelah kanan atas : menunjukkan bagaimana 

carakaliandalammenghadapisebuahkesulitan.Maka,Gambarlahbangunan,ataukonstruksi 

beton, dll

 Kotak 5 : Gambar dua garis di sudur kiri bawah yang menyerupai huruf T miring namun 

terpisah. Menunjukkan bagaimana cara anda berpikir dalam pemecahan sebuah 

permasalahan. kalian bisa menggambar bangunan, sebuah konsruksi, danlain-lain.

 Kotak 6: Gambar garis horizontal dan vertikal yang terpisah seperti akan membentuk segi 

empat Menunjukkan kesederhanaan tapi tetap menyuguhkan realitas. Gambarlah kamera, 

televisi,komputer.

 Kotak7:TitikkurvaMenunjukkangarisyangtidakdapatdiprosessecarasembarangan,harus 

diperlakukan dengan hati-hati. Gambar tersebut juga bisa menunjukkan perasaankalian.

 Kotak8:Gambargarismelengkungmenyerupaipayung:menunjukkanbagaimanahubungan 

sosial kalian dengan lingkungan sekitar kalian. Gambar tersebut juga menunjukkan 

kebijaksanaan, kebesaran, dankewibawaan.
 

 
PERTEMUAN 2 

 

Soal Padanan Kata 

Petunjuk Soal: Pilihlah satu jawaban yang mempunyai padanan kata yang tepat untuk dari soal 

1. September : Agustus = Mei :…….. 

A. Bulan 

B. Musim 

C. Juni 

D. Juli 

E. April 

6. PADI : PETANI …. :….. 

A. Matahari :Panas 

B. Puisi :Penyair 

C. Dokter :Obat 

D. Sawah :Sapi 

E. Dukun : Jamu 

2. : API = …… :MATAHARI 

A. Panas :Hangat 

B. Merah :Jingga 

C. Panas :Terang 

D. Hujan :Awan 

E. Arang :Abu 

7. ….. : IQ = EMOSIONAL :….. 

A. Anak : Orangdewasa 

B. Ayah :Ibu 

C. Pandal :Cerdas 

D. Kecerdasan :EQ 

E. Murid :Guru 

3. PANCING : IKAN = BEDIL :……. 

A. Tembakan 

B. Peluru 

C. Umpan 

D. Pelatuk 

E. Buruan 

8. …… : MENGUAP = ES :…….. 

A. Air :Mencair 

B. Panas :Dingin 

C. Uap :Batu 

D. Laut :Memual 

E. Orang :Dingin 

4. DATANG : PERGI = AWAL :…… 

A. Kemudian 

B. Mulai 

C. Akhir 

D. Usai 

E. Penutup 

9. …… : HUJAN = TANGGUL :…….. 

A. Air :Lumpur 

B. Payung :Banjir 

C. Air :Banjir 

D. Danau :Sungai 

E. Laut :Sungai 

5. METEOROLOGI : CUACA =……. 

A. Gerontologi :Gigi 

B. Patalogi :Penyakit 

10. PRESIDEN : … = …. : PROVINSI :…. 

A. Negara :daerah 

B. Pemerintah :Daerah 
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C. Astronomi :Fisika 

D. Astrologl :Asterh 

E. Antropologi :Penyakit 

C. Kepala :Aparat 

D. Kabinet :DPRD 

E. Negara :Gubernur 

 
 

Tes Koran 
 
 

1 6 5 4 3 2 3 5 7 9 

9 3 3 5 7 9 8 2 1 4 

6 5 7 9 4 6 2 3 8 2 

4 7 2 3 0 3 9 5 8 4 

2 9 1 7 8 4 3 6 5 2 

3 1 5 6 4 6 7 3 9 8 

8 3 8 2 2 7 4 9 0 6 

7 8 6 9 6 9 5 4 2 3 

6 3 7 1 9 7 2 5 4 8 

5 9 3 4 5 8 7 1 6 2 

 

 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

3.15. Memahami Teknik Wawancara 

4.15. Menerapkan Teknik Wawancara 
 

 

Pengertian Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk 

memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. 

 Pewawancara adalah orang yang mengajukanpertanyaan.

 Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan 

pewawancara. Narasumber juga biasa disebut denganinforman.

 Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang 

berkaitan dengan imformasi yang kitacari.

 
Menurut Para Ahli 

Charles Stewart dan W.B. Cash 

Wawancaraadalahproseskomunikasidipasangkandengantujuanseriusdantelahditentukan 

dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanyajawab. 

Robert Kahn dan Channel 

Wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu, dan 

difokuskan pada daerah konten yang spesifik, dengan proses eliminasi dari bahan-bahan 

yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. 

Koentjaraningrat 

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan 

informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi tatap muka. 

Lexy J. Moleong 

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu). 

Denzig 

Wawancara dipandu dan rekaman pembicaraan atau tatap muka percakapan di mana 

seseorang mendapat informasi dari orang lain. 

Lexy J Moleong (1991:135) 

Menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini 

peneliti dan responden berhadapanlangsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi 

secara lisan dengan mendapatkandata tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. 

Sutrisno Hadi ( 1989:192 ) 

Wawancaraadalahprosespembekalanverbal,dimanaduaorangataulebihuntukmenangani 

secara fisik, orang dapat melihat mukayang orang lain dan mendengarkan suara telinganya 

sendiri, ternyata informasi langsung alatpemgumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik 

yang tersembunyi (laten) ataumanifest. 

Ankur Garg 

Seorang psikolog menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bila dilakukan oleh 

orang-orang yang mempekerjakan calon / kandidat untuk posisi, jurnalis, atau orang-orang 

biasa yang mencari tahu tentang kepribadian seseorang atau mencari informasi. 

KOMPETENSI DASAR 
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Bentuk wawancara 

Bentuk-bentuk wawancara antara lain: 

1. Wawancara berita dilakukan untuk mencari bahanberita. 

2. Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebihdahulu. 

3. Wawancara telepon yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawattelepon. 

4. Wawancarapribadi. 

5. Wawancara dengan banyakorang. 

6. Wawancara dadakan /mendesak. 

7. Wawancara kelompok dimana serombongan wartawan mewawancarai seorang, pejabat, 

seniman, olahragawan dansebagainya. 
 

Tahap Tahap Wawancara 

1). TahapPersiapan 

a. Menentukan maksud atau tujuan wawancara (topikwawancara). 

b. Menentukan informasi yang akan di kumpulkan ataudidata. 

c. Menentukan dan menghubungi narasumber. 

d. Menyusun daftarpertanyaan. 

 

2). TahapPelaksanaan 

a. Mengucapsalam 

b. Memperkenalkandiri. 

c. Mengutarakan maksud dan tujuanwawancara. 

d. Menyampaikan pertanyaan denganteratur. 

e. Mencatat dan merekam pokok-pokokwawancara. 

f. Mengahiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi 

kembali jika ada yang perlu dikomfirmasi ataudilengkapi. 

 

3). Tahap Penyusunan Hasil Wawancara. laporan wawancara terdiri dari bagian bagiansebagai 

berikut. 

a. Tema atau topikwawancara. 

b. Tujuan atau maksud dariwawancara. 

c. Identitasnarasumber. 

d. Ringkasan isi wawancara.Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam 

bentuknarasi. 

 
TUJUAN WAWANCARA 

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara 

melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. 

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan untuk 

melakukanwawancara: 

 

1. Tentukan topic wawancara dan nara sumber yang akandiwawancarai. 

2. Tanyakan informasi yang ingin didapat dari narasumber secara singkat sesuai dengan topik 

dannarasumber. 

3. Berbicaralah dengan bahasa yang sopan dansantun. 

4. Hindari pertanyaan yang menyinggungnarasumber. 

5. Cara melakukanwawancara 

6. Tentukan topik dan narasumber yang akan kamuwawancarai. 

7. Susunlah daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada narasumber sesuai dengan 

topic yang kamutentukan. 
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8. Lakukan wawancara sederhana sesuai dengan daftar pertanyaan yang kamu buat dengan 

narasumber. 

9. Gunakan bahasa Indonesia yang santun, baik, danbenar. 

10. Catatlah semua informasi yang kamuperoleh. 

11. Untuk penilaian catatlah informasi tersebut dalam bentuk laporan. 

12. Serahkan laporan pada gurumu untuk dinilai. 

 
Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data,sedangkan pengumpulan data antara 

lain ada 3,yaitu: 

 Metode pengmatan secaralangsung 

 Metode dengan menggunakanapertanyaan(wawancara) 

 Metode khusus 

Dalampembagiandiatas,dasarpembagianadalahsampaiberapajauhsipengambildatalangsung atau 

tidak langsung bergaul sampai dengan subjekpenelitian 

Perbedaan wawancara dengan dengan percakapan sehari-hari: 

 Pewawancara dan responden biasanya belum salingkenal 

 Responden selalu menjawabpertanyaan 

 Pewawancara selalubertanya 
 

 Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban tetapi harus selalu 

bersikapnetral 
 

 Pertanyaanyangditanyakanmengikutipanduanyangtelahdibuatsebelumyapertanyaan 

panduan ini dinamakan interview guide 

Wawancara merupakan proses interakasi anatara pewawancara dan responden.walaupaun bagi 

pewawancara proses tersebuta adalah satu bagian dari langkah-langkah dalam penelitian,tetapi 

belumtentubagiresponden,wawancaraadalahlangkahdalampenelitian,tetapibelumtentubagi 

responden,wawancar adalah bagian dari penelitian. 
 

 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
PERTEMUAN 1 

 

B. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, 

dengantoken……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 
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 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkalimat 
 

1. Buatlah 5 pertanyaan umum saat wawancara? 

Jawab : …………………...…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Tuliskan tahap-tahapwawancara? 

Jawab : …………………...…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Tuliskan teknik wawancara yangbenar? 

Jawab : …………………...…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Tuliskan bentukwawancara? 

Jawab : …………………...…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

5. Tuliskan apa yang kalian ketahui tentangwawancara? 

Jawab : …………………...…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
No 

Soal 
Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal EssayTerjawab 

denganBenar 2 15  

3 20  Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 4 25  

5 25  



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

81 Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

PERTEMUAN 2 
 

C. Penilaian Ketrampilan UnjukKerja/Proses 

Buatlah video simulasi wawancara dengan ketentuan Sbb : 

a. Waktu mengerjakan 45menit 

b. Durasi video 1menit 

c. Tema wawancara“bebas” 

d. Edit hasil video dengan aplikasi pengolahanvideo 

e. Berikan judul & opening padavideo 

f. Beri nama padatelent 

g. Format video“H264” 

h. Simpan dengan nama TugasWawancara_Nama_kelas 
 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap, 10 

Alat tulis dan buku pendamping, Alat rekam disiapkan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil 15 

Video format H264  

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

3.16. Memahami Prestasi Kerja dan Jenjang Karier di Lingkungan DU/DI 

4.16. Menpresentasikan Prestasi Kerja dan Jenjang Karier di Lingkungan DU/DI 
 

 

1. Unsur-unsur Yang Dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut Hasibuan (2007:95), unsur-unsur yang dinilai dalam prestasi kerja karyawan adalah : 

2) Kesetiaan 

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan dan organisasi.Kesetiaan 

inidicerminkanolehkesediaankaryawanmenjagadanmembelaorganisasididalammaupun di 

luar pekerjaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. 

3) Prestasikerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan karyawan 

tersebut dari uraian pekerjaannya. 

4) Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakantugas-tugasnya memenuhi perjanjian baik 

bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti kepada bawahannya. 

5) Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. 

6) Kreativitas 

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitas untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. 

7) Kerjasama 

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan 

lainnya secara vertikal dan horizontal didalam maupun diluar pekerjaan sehinggabhasil 

pekerjaan akan semakin baik. 

8) Kepemimpinan 

Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, 

dihormati, berwibawa dan dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja 

secara efektif. 

9) Kepribadiaan 

Penilai menilai karyawan dari sikap prilaku, kesopanan, periang, disukai, memberi kesan 

yang menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik serta berpenampilan simpatik dan 

wajar. 

10) Prakarsa 

Penilai menilai kecakapan karyawan yang orisinal dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk 

menganalisis, menilai, menciptakan, memberi alasan, mendapatkan kesimpulan dan 

membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapinya. 

11) Kecakapan 

Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan menyelaraskan bermacam- 

macam elemen yang semuanya terlibat di dalam penyusunan kebijakan dan di dalam situasi 

manajemen. 

MATERI PEMBELAJARAN 
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12) Tanggungjawab 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, 

pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakan serta perilaku 

kerjanya. 

 
b. Metode-Metode Penilaian PrestasiKerja 

Menurut Robert Bacal (2002:116), ada tiga pendekatan yang paling sering dipakai dalam 

penilaian prestasi kerja 

1) Sistem penilaian (ratingsystem) 

Sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu suatu daftar karakteristik, bidang, ataupun cara lain 

untuk menunjukkan tingkat kinerja dari tiap halnya. 

2) Sistem peringkat (rangkingsystem) 

Sistem peringkat memperbandingkan karyawan yang satu dengan yang lainnya. 

3) Sistem berdasarkan tujuan (object-basedsystem) 

Berbedadengankeduasistemdiatas,penilaianprestasiberdasarkantujuanmengukurkinerja 

seseorang berdasarkan standart ataupun target yang dirundingkan secara perorangan agar 

memiliki fleksibilitas yang mencerminkan tingkat perkembangan serta kemampuan setiap 

karyawan. 

 

c. PengembanganKarir 

Pengertian Karir dan Pengembangan Karir 

 
Menurut Siagian (2002:206), karir keseluruhan pekerjaan yang dilakukan dan jabatan 

yang dipangku oleh seseorang selama berkarya. 

Menurut Panggabean (2004:64), karir dapat didefenisikan sebagai suatu urutan kegiatan 

kerja yang terpisah, tetapi berhubungan yang memberikan kesinambungan, keteraturan dan arti 

bagi kehidupan seseorang . 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa karir adalah keseluruhan jabatan/ 

pekerjaan/ posisi/ yang dapat diduduki seseorang selama ia masih dalam lingkungan organisasi. 

Jabatan yang lebih tinggi biasanya mengakibatkan gaji lebih besar, tanggungjawab yang lebih 

besar dan ilmu pengetahuan harus lebih baik. 

Menurut Panggabean (2004:63), pengembangan karir adalah semua usaha pribadi 

karyawan yang ditujukan untuk melaksankan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, 

pencarian dan perolehan kerja serta pengalaman kerja. Dan pada dasarnya pengembangan karir 

dapatbermanfaatbagiorganisasimaupunkaryawan.Bagiorganisasi,pengembangankarirdapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Menjamin ketersediaan bakat yangdiperlukan. 

2) Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan- 

karyawan. 

3) Menjamin agar kelompok- kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan untuk 

meningkatkankarir. 

4) Mengurangi frustasikaryawan. 

5) Mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuahorganisasi. 

6) Meningkatkan nama baik organisasi. Menurut Gary Dessler (2007:16), manfaat 

pengembangan karir bagikaryawan, 
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pengembangankariridentikdengankeberhasilan.Perkembangankarirseorangkaryawansangat 

ditentukan oleh kinerjanya. Cepat atau tidaknya karir seorang karyawan berkembang sangat 

tergantung pada prestasi kerja karyawan tersebut. Bagi karyawan, perkembangan karir 

bermanfaat untukdapat: 

1) Menggunakan potensi seseorang dengansepenuhnya. 

2) Menambah tantangan dalambekerja. 

3) Meningkatkan otonomi. 

4) Meningkatkan tanggungjawab. 

 
Bentuk-bentuk Pengembangan Karir 

Menurut Bambang Wahyudi (2007:166), bentuk-bentuk dari pengembangan karir terdiri dari : 

1) Pendidikan danPelatihan 

Merupakan usaha meningkatkan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara 

menambah pengetahuaan dan keterampilannya. Pendidikan menekakan pada penekanan 

keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan sedangkan pelatihan lebih menekankan 

peningkatan keterampilan teknik pelaksanaan karyawan. 

2) Mutasi 

Mutasi atau yang dikenal dengan mutasi personal diartikan sebagai perubahan 

posisi/jabatan/pekerjaan tempat keja dari seorang tenaga kerja yang dilakukan baik secara 

vertikal maupun horizontal. 

 

Tahap-tahap Pengembangan Karir 

1) Karir awal merupakan tahapan pertama dimana seseorang memasuki sebuah organisasi. 

Selama tahap masuk, karyawan berupaya memperoleh gambaran realistik mengenai 

organisasi, dan mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian, pengalaman, profesi 

danminatnya. 

2) Karir pertengahan merupakan suatu tahapan dimana setiap individu akan mengalami suatu 

transaksi atau perubahan pada karir mereka. 

3) Karir akhir merupakan suatu titik balik terhadap produktivitas, atau penurunan dan pensiun 

dini, dapat mengikuti suatu krisis pertengahankarir. 

 
Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karir 

1) Prestasikerja 

2) Pengenalan oleh pihaklain 

3) Kesetiaan padaorganisasi 

4) Pembimbing dansponsor 

5) Dukungan parabawahan 

6) Kesempatan untukbertumbuh 

7) Pengundurandiri 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Yang bukan merupakan unsur-unsur yang dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja 

adalah…. 

A. Kesetiaan D. Kerjasama 

B. Kejujuran E.Keunggulan 

C. Kedisiplinan 

2. Suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan 

serangkaian tolok ukur tertentu yang obyektif dan berkaitan langsung dengantugas 

seseorang serta dilakukan secara berkala. Merupakan pengertiandari... 

A. Mutasi D.Evaluasi 
B. Promosi E. Kegiatankerja 

C. Penilaian PrestasiKerja 

3. Factor – factor yang mempengaruhi pengembangan karir adalah…. 

A. Dukungandaripimpinan D. Dukungan keluarga 

B. Dukungandaribawahan E. Dukunganmasyarakat 

C. Dukungan dariteman 

4. Dibawah ini yang menjadi obyek penilaian prestasi kerja karyawan adalah,sebagai 

berikutkecuali... 

A. Hasilkerjaindividu D.Uang 

B. Perilaku E.Disiplin 

C. Sifat 

5. Berikut merupakan syarat penggunaan bahasa dalam wawancara,kecuali…. 

A. Kata-katanya bersifatdenotative 

B. Kata-katanyakomunikatif 

C. Ungkapan tidakberbelit-belit 

D. Menggunakan istilah asing agar kelihatanintelek 

E. Kata-katanya disesuaikan dengan orang yangdiwawancarai 

6. Orang yang tepat dijadikan narasumber dalam wawancara adalah orang yang.... 

A. Mampumenguasaipermasalahan D. Bersediadiwawancarai 

B. Dekatdenganpewawancara E. Ditunjuk oleh yangberwenang 

C. Mempunyai kedudukan lebitinggi 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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7. Untuk mengingat informasi yang didengar, selain dengan memutar kembalirekaman 

atas suatu informasi, kita juga dapat melakukannya dengan cara.... 

A. Mencatat semua informasi yang kitadengar 

B. Membuat catatan tertulis tentang pokok-pokok masalahinformasi 

C. Mengadakan wawancaralagi 

D. Membaca buku yang berhubungan dengan informasi yang kitadengar 

E. Mencari narasumberlain 

8. Dalam membacakan naskah sebaiknya suara kita.... 

A. Lemah agar tidak cepatlelah 

B. Menurut selerakita 

C. Disesuaikan dengan tempat dan jumlahpendengar 

D. Keras agar orang yang berada di luar ruangan punmendengar 

E. Sekeras mungkin agar jelasdidenga 

9. Berikut ini langkah-langkah dalam melaksanakan wawancara yangacak. 

1. Menentukantopik 

2. Membuat perjanjian dengannarasumber 

3. Menentukannarasumber 

4. Latihan 

5. Membuat daftarpertanyaan 

6. Melaksanakanwawancara 

7. Merangkum hasilwawancara 

Langkah-langkah wawancara yang benar adalah .... 

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C. 2, 1, 3, 5, 4, 6, 7 E. 2, 1, 4, 5, 3, 6,7 

B. 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7 D. 3, 2, 1, 5, 4, 6,7 

10. Ciri-ciri dari sebuah laporan adalah sebagaiberikut 

A. Jelas C.Lengkap E. Padat 

B. Terperinci D.Berurutan 

11. Yang bukan merupakan fungsi dari laporan kegiatanadalah…. 

A. Sebagai bahan untuk pertanggungjawaban 

B. Sebagai alat untuk menyampaikaninformasi 

C. Sebagai alatpengawasan 

D. Sebagai bahanpenelitian 

E. Sebagai bahan pengambilankeputusan 

12. Mengatasirasatakutketikaharusberbicaradihadapansejumlahorangsertamampulebih 

efektifmenyampaikanidekepadaoranglainadalahperanpenguasaankertampilanpublic 

speaking dalamhal…. 

A. Mempengaruhi duniasekitar 

B. Mengembangkan dirisendiri 

C. Meningkatkankarir 

D. Menjadikan kita orangterkenal 

E. Meningkatkanperilaku 

13. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam mengurangi kecemasan dalam melakukan 

kegiatan public speakingadalah…. 

A. Mengkonsumsi the hangat sebelumtampil 

B. Mengenakan pakaianbaru 

C. Melakukan kontak mata dengan audiens 

D. Memaksimalkan alat bantuvisual 

E. Menghafalteks 
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14. Membaca atau menghafal naskah public speacking bukanlah cara yang dianjurkan bagi 

seorang pemula, cara terbaik adalahdengan…. 

A. Mengkomunikasikanpesankita D. Mengarahkan pesankita 

B. Menjelaskanpesankita E. Menentukan pesan kita 

C. Menyampaikan pesankita 

15. Bagi seorang pemula, pemilihan topic pembicaraan sebaiknyaadalah…. 

A. Hal yang sedang menjadi pembicaraan hangat dimasyarakat 

B. Sesuai dengan saran yang diberikan olehpenyelenggara 

C. Hal yang disukai atau dikuasaipembicara 

D. Sesuai permintaanaudiens 

E. Sesuatu yangmenarik 

16. Saat akan memberikan salam pembuka, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang 

pembicara? 

A. Melakukan tesmikrofon 

B. Meminta audiens untuktenang 

C. Memastikan kesiapan isi materipembicara 

D. Diam sejenak dan menyebar pandangan ke seluruhaudiens 

E. Langsung menyapaaudiens 

17. ES : AIR = AIR:… 

A. Mendidih 

B. Membeku 

18. KEPALA : HELM 

C.Uap 

D.Cair 

E. Kabut 

A. Sabut :Kelapa 
B. Rumah :Atap 

C. Jari : Cincin 
D. Album : Foto 

E. Kaki : Kaus 

19. KULIT :SISIK 

A. Tegal: Lantai C. Keramik:Mozaik E. Dinding :Cat 

B. Rumah: Kamar D. Atap :Genteng 

20. SEMINAR :SARJANA 

A. Akademi:Taruna D. Ruang pengadilan :Saksi 

B. Rumah sakit:Pasien E. Konservator : Seniman 

C. Perustakaan :Peneliti 
 

 

 

 

 

 
 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1-20 5 100 
: Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal PG 

Terjawab dengan Benar 

   

   Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

 
 

 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

ix Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

 

 
 

 

 

Ananda, Yashinta R. & Erny Tri H. (2017). Pembiasaan Budaya Karakter 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 
Shitsuke) melalui Konseling Kelompok Modeling untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa. 

Proceeding International Conference. Hal 1-6.  

 
Anthony, B.A. (2019). Analisis Penerapan Total Productive Maintenance (TPM) Menggunakan Overall 

Equipment Efectiveness (OEE) dan Six Big Losses Pada Mesin Cold Leveller PT. KPS. Jurnal JATI 

UNIK, 2 (2), 95.   
 

Atmoko, Tjipto, 2012. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja 

 

Damayanti, Wida. 2018. Menciptakan Budaya Kerja Industri di Pendidikan Vokasi. 
https://radarsemarang.com/2018/06/19/menciptakanbudaya-kerja-industri-di-smk/. (Diakses pada 

pukul 08.13 WIB, 25 November 2019) 

 
Faisal Sidik, Widodo Hariyono, Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) Pada Proyek 

Konstruksi Sahid Jogja Lifestyle City di Kabupaten Sleman, UAD 

 

Gregorius Timotius Brito, Analisis Aspek Pembentuk Budaya K3 dengan Kepatuhan Penggunaan Apd pada 
Pekerja Produksi Resin di Sidoarjo, Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 

 
Kartika, H., & Hastuti, T. (2011). Analisa Pengaruh Sikap Kerja 5S dan Faktor Penghambat Penerapan 5S 

Terhadap Efektivitas kerja Departemen Produksi di Perusahaan Sepatu. ProgramStudi Teknik Industri 

Universitas Mercu Buana. Jakarta.  
 

Kasan Mulyono, Pengaruh Budaya K3 dan Gaya Kepemimpinan terhadap  Kepuasan Kerja 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

10 Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

 

 
 

 


	A. Pendahuluan
	B. Penerapan Budaya Kerja di PendidikanVoksi
	A. Penilaian Sikap
	Pertemuan 1
	Pertemuan 2
	Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
	Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
	A. Membentuk Tim K3 diSekolah
	B. Menentukan Target TimK3
	Materi K3 dalam Mata pelajan Praktik
	C. Kampanye K3 di Sekolah
	D. Menentukan Standard PerlengkapanK3
	E. Focus untuk pencegahan Kecelakaan Akibat Kerja(KAK)
	Penilaian Sikap

	PERTEMUAN 1
	PERTEMUAN 2
	Tujuannya :
	Mengenali dan Menghayati diri sendiri ( Siapa Aku)
	Pola Pikir ( Mengubah sudut pandang & Pendapat)
	Proses terjadinya kehendak
	Komunikasi
	Penilaian Sikap

	PERTEMUAN 1 (1)
	Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
	A. Tetap Hitam
	A. Daratan yang dipenuhi saljuputih
	A. Tidak ada yang tumpah, tong sampahkosong
	A. Jangan-jangan rumah itudirampok
	A. Garis-garis
	A. Hamparan padang rumput berhias bunga-bungacantik
	A. Mulai makan apa saja yang terlihat di depanmata
	A. Biola
	A. Hujan
	A. ShortCake
	1. Burung tetap berwarnahitam
	Burung berubah kembali menjadi biru
	Burung berubah menjadi putih
	Burung berubah menjadi warna emas
	2. Dataran yang dipenuhi saljuputih
	Gunung yang hijau
	3. Tidak ada yang tumpah tong sampahkosong
	Tumpukan sampah tumpah ke jalan
	Biji apel, tulang ayam dan sampah lainnya.
	Plastik sampah yang terikat rapi
	4. Jangan jangan rumah itudirampok
	Wah, pemiliknya lupa mengunci pintu tuh!
	5. Garis-garis
	Bulat-bulat
	Garis Berombak
	Kotak-kotak seperti papan catur
	6. Hamparan padang rumput berhias bunga bungacantik
	Dari kiri kekanan cuma terlihat tumpukan berbatu
	Ada binatang liar super ganas yang sudah siap menyambut kita
	Sebuah sunyai yang mengalir
	7. Mulai makan apa saja yang terlihat di depanmata
	Wajib mencoba sebanyak mungkin permen yang ada
	Begitu menemukan permen kesukaan, baru kitra mengisi perut
	kita gak suka permen lebih suka keripik kentang
	Biola
	Bass
	Terompet
	9. Hujan
	Angin
	Musim gugur
	Daun
	Pohon
	Short cake
	Cheese cake
	Fruit cake
	Chocolate cake
	Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses (1)
	A. Budaya Kerja 5 S
	Target Tim 5S
	Penerapan 5S dalam bekerja
	Penilaian Sikap

	PERTEMUAN 1 (UJI KOMPETENSI)
	Penilaian Ketrampilan Unjuk Proses
	Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja
	Pengertian Kiken Yochi Training

	Apakah BAHAYA itu ?
	Apakah RESIKO itu ?
	Faktor Penyebab Kecelakaan
	Tujuan Penerapan KYT
	Langkah Pelaksanaan KYT in LAB Komputer
	Beberapahalyangbisakitalakukanuntukmenghindariefeknegatifdaribekerjadengan komputer adalah:
	Mengatur Posisi Komputer
	Penilaian Sikap
	PERTEMUAN 2
	Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja
	A. PENGANTAR
	B. Hokoku (Report /Lapor)
	C. Renraku (Communication / Menghubungi)
	D. Sodan (Consult /Konsultasi)
	A. Penilaian Sikap
	B. Penilian Pengetahuan (Essay)
	a. Pengertian JobInstruction
	b. Peranan On The JobTraining
	c. Persyaratan Pelaksanaan On The JobTraining
	d. Pelaksanaan on the jobtraining
	A. Penilaian Sikap (1)
	B. Penilaian pengetahuan(Essay)
	C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
	Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
	SASARAN yang ingin dicapai melalui kegiatan QCC, antara lain:
	Sedangkan MANFAAT bagi karyawan dengan adanya kegiatan QCC adalah:
	QUALITY CONTROL CIRCLE MANAGEMENT
	A. Penilaian Sikap (2)
	B. Penilaian Pengetahuan(Essay)
	Kenapa ‘KAIZEN’ ?
	Tujuan
	Manfaat ProgramKaizen
	Metode Pengajaran
	A. Penilaian Sikap (3)

	PERTEMUAN 1 (2)
	B. Penilaian Pengetahuan ( UJI Kompetensi )
	C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
	Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
	Fungsi laporan kegiatan :
	Tujuan Laporan
	Manfaat Laporan
	Ciri-Ciri Laporan
	A. Penilaian Sikap
	PERTEMUAN 1-3
	Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk
	PRESENTATION SKILL
	Manfaat Public Speaking
	Tips Jitu Public Speaking
	Metode Penyampaian
	1. PenampilanBusana,
	2. Gerakan Tubuh danTangan.
	A. Penilaian Sikap (1)
	PERTEMUAN 1
	B. Penilian Pengetahuan (Essay)

	PERTEMUAN 2 – 3
	C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
	Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
	Pengertian Bakat.
	Minat dan bakat.
	Tes bakat.
	Mengembangkan Minat dan Bakat untuk para Siswa.
	A. Penilaian Sikap

	PERETMUAN 1 - Tes Responsibility
	B. Penilian Pengetahuan (Pilihan Ganda)

	PERETMUAN 2 - Tes Kecenderungan Sukses
	C. Penilian Pengetahuan (essay)

	PERETMUAN 3 - Tes Teamwork
	Skor Total Nilai Teamwork
	A. Penilaian Sikap
	B. Penilian Pengetahuan (Essay)
	1. Percaya Diri SertaOptimis
	2. Banyak Berlatih Contoh Soal-SoalPsikotes
	3. Fokus dan Konsentrasi
	4. Berdoa
	1. Tes LogikaAritmatika
	2. Tes LogikaPenalaran
	3. Analog VerbalTest
	4. Kraeplien/Pauli
	5. WarteggTest
	7. Army Alpha IntelegenceTest
	8. MenggambarPohon
	9. Edwards Personal Preference Schedule(EPPS)
	A. Penilaian Sikap (1)
	PERTEMUAN 1
	SOAL PSIKOTES
	Gambar Tes Psikotes Warteg

	PERTEMUAN 2
	Pengertian Wawancara
	Menurut Para Ahli
	Bentuk wawancara
	Tahap Tahap Wawancara
	TUJUAN WAWANCARA
	Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan untuk melakukanwawancara:
	Teknik Wawancara
	A. Penilaian Sikap
	Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
	1. Unsur-unsur Yang Dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja
	b. Metode-Metode Penilaian PrestasiKerja
	c. PengembanganKarir
	Bentuk-bentuk Pengembangan Karir
	Tahap-tahap Pengembangan Karir
	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karir
	A. Penilaian Sikap (1)
	B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda)




