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A. Deskripsi  Mata Kuliah :  

Kimia SMK merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa Program Studi Pendidikan kimia yang mempelajari tentang struktur 

kurikulum di sekolah kejuruan, analisis materi kimia yang sesuai konteks kejuruan serta pengayaan materi kimia yang relevan dengan konteks sekolah 

kejuruan. Struktur kurikulum dipelajari secara umum mencakup spektrum keahlian di sekolah kejuruan, hakikat dan tujuan mata pelajaran kimia di 

sekolah kejuruan, kurikulum mata pelajaran kimia di sekolah kejuruan serta integrasi materi pembelajaran kimia di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 

dengan materi mata pelajaran kejuruan. Materi kimia yang dipelajari meliputi pengayaan materi kimia yang terkait dengan materi bidang kejuruan pada 

bidang studi keahlian di sekolah kejuruan, yaitu bidang teknologi dan rekayasa; bidang agribisnis dan agroteknologi serta bidang kesehatan. Hasil 

analisis kurikulum kimia di sekolah kejuruan dan materi pengayaan kimia digunakan sebagai dasar dalam mengemas pembelajaran kimia yang sesuai 

dengan konteks kejuruan siswa di sekolah kejuruan.  

 

 

 



B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :  

1. Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaannya sebagai calon guru kimia di SMK secara mandiri 

2. Mahasiswa mampu mengorganisasikan materi ajar kimia untuk SMK yang sesuai konteks kejuruan berdasarkan kemampuannya dalam 

menganalisis kurikulum kimia SMK, mengintegrasikan materi kimia dan materi pelajaran kejuruan serta memahami materi pengayaan kimia 

terkait bidang teknologi dan rekayasa, agribisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan serta kesehatan. 

3. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah terhadap hambatan terwujudnya pembelajaran 

kimia yang efektif di SMK berdasarkan wawancara, serta hasil pengamatan lapangan dan studi terhadap hasil-hasil penelitian yang relevan. 

4. Mahasiswa mampu berkolaborasi secara efektif untuk mengkonstruksi dan mengkonfirmasi pemahamannya tentang materi kimia yang relevan 

dengan kompetensi keahlian di SMK. 

 

C.  Matrik Rencana Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertemuan  
Ke- 

Capaian Pembelajaran 
Tatap Muka 

Bahan Kajian/ 
Pokok Bahasan 

Tahapan  dan 
metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Indikator 
Penilaian 

Teknik Penilaian 
Bobot 

Penilaian  
Waktu 
(menit) 

Ref. 

1  1. Mahasiswa memahami 
tujuan dan rencana 
perkuliahan Kimia SMK 

2. Mahasiswa dapat 
mengungkapkan 
pemikirannya  tentang 
pelaksanaan 
pembelajaran kimia di 
SMK berdasarkan 
persepsi masing-masing 

RPS 
Permasalahan 
dalam 
pembelajaran 
kimia di SMK 

Analisis 
Masalah 
(diskusi) 

o Mahasiswa menuliskan 
semua persepsinya 
terkait pelaksanaan 
pembelajaran kimia di 
SMK dan secara 
bergiliran 
menyampaikannya 
secara lisan di kelas 

o Mahasiswa 
mendapatkan 
gambaran perkuliahan 
yang akan 
dilaksanakan dan 
arahan tugas yang 
harus diselesaikan 
selama 1  (satu) 
semester 

Mahasiswa 
mampu 
menyatakan 
persepsinya 
tentang 
pembelajaran 
kimia di SMK 
secara tertulis 
dan lisan 

Observasi diskusi 
kelas (Okls) 

2% 100 RPS 

2 1. Mahasiswa dapat 
merumuskan 
permasalahan dalam 
pembelajaran kimia di 
SMK berdasarkan 

Permasalahan 
yang spesifik 
dalam 
pelaksanaan 
pembelajaran 

Analisis 
masalah 
(Penugasan 
observasi, 

o Melalui kolaborasi 
kelompok, mahasiswa 
melakukan wawancara 
terhadap guru kimia 
atau siswa SMK, 

Mahasiswa 
mampu 
melaporkan 
hasil kegiatan 
pemecahan 

Penilaian produk 
1. Rubrik  laporan 

pemecaham 
masalah (Rpm) 

7% 100 
(TM) 

+  
 

1,4 



wawancara serta hasil 
pengamatan lapangan 
dan penelitian yang 
relevan 

2. Mahasiswa dapat 
memberikan solusi 
permasalahan 
pembelajaran kimia di 
SMK dengan tepat 

kimia di SMK 
dan solusi 
pemecahannya 
 

wawancara, 
presentasi) 

melakukan observasi 
pembelajaran kimia di 
SMK serta 
menganalisis jurnal 
untuk merumuskan 
permasalahan yang 
ditemui dalam 
pelaksanaan 
pembelajaran kimia di 
SMK 

o Melalui kolaborasi 
kelompok, mahasiswa 
memberikan alternatif 
pemecahan 
permasalahan 
pembelajaran kimia di 
SMK yang  telah 
dirumuskan 

o Mahasiswa  
mempresentasikan 
hasil kolaborasi 
kelompok untuk 
memecahkan masalah   

masalah yang 
meliputi, 
identifikasi 
masalah, 
pengumpulan 
informasi, dan 
analisis solusi 
pemecahan 
masalah 

2. Rubrik hasil 
analisis jurnal 
(Rj) 

3. Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan 
dalam 
ketepatan 
menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk 
kategori cukup   

100 
(terstru

ktur) 

3 Mahasiswa memahami 
struktur kurikulum SMK, 
hakikat pembelajaran kimia 
di SMK 
 

Struktur 
kurikulum SMK 
dan KI-KD Kimia 
di SMK 

Collaborative 
learning 
analytic teams 

o Mahasiswa 
mengerjakan Lembar 
Kerja Mahasiswa (LKM 
1) secara berkelompok 
untuk menganalisis 
kurikulum kimia SMK  

o Beberapa perwakilan 
kelompok 
menyampaikan hasil 
kolaborasi kelompok di 
depan kelas dan 
kelompok lain 
menanggapi 

Mahasiswa 
mampu 
menganalisis 
materi kimia di 
SMK 
 
 

Observasi 
kolaborasi 
kelompok (Oklp) 

 

4% 100 TM 2,3 

4 Mahasiswa memahami 
spektrum keahlian SMK 
dan menganalisis materi 
kimia yang relevan dengan 
kebutuhan kompetensi 
kejuruan 
 
 
 

Spektrum 
keahlian SMK 
dan contoh KD 
mata pelajaran 
kejuruan dari 
empat bidang 
SMK 

Direct 
instruction  
dan latihan 

Mahasiswa 
memperhatikan dan 
mengelaborasi 
pemahaman tentang 
bahan kajian melalui 
penjelasan dosen 
Mahasiswa mengerjakan 
latihan memilih KD mata 
pelajaran kejuruan yang 

Mahasiswa 
mampu 
memilah 
materi kimia 
yang relevan 
dengan KD 
mata pelajaran 
kejuruan  

Aktivitas 
mahasiswa 
selama 
pembelajaran (A) 

2% 100 TM 2,3 



terkait erat dengan 
pembelajaran kimia 
Mahasiswa mengerjakan 
latihan untuk 
menentukan materi kimia 
yang relevan dengan KD 
mata pelajaran yang 
telah dipilih dalam latihan 
sebelumnya 

5 Mahasiswa dapat 
mengembangkan matrik 
materi kimia sesuai 
konteks kompetensi 
keahlian di  SMK 

Integrasi materi 
kimia dan materi 
mata pelajaran 
kejuruan 

Collaborative 
learning 
analytic teams 

o Mahasiswa 
mengerjakan Lembar 
Kerja Mahasiswa (LKM 
2) secara berkelompok 
untuk 
mengintegrasikan 
materi kimia dan materi 
mata pelajaran 
kejuruan 

o Beberapa perwakilan 
kelompok 
menyampaikan hasil 
kolaborasi kelompok di 
depan kelas dan 
kelompok lain 
menanggapi 

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
matrik kimia 
sesuai konteks 
kejuruan 

Observasi 

kolaborasi 

kelompok (Oklp) 

4% 100 TM 2,3,4 

6-7 Mahasiswa menganalisis 
konsep dasar minyak bumi 
dan aplikasinya dalam 
bidang teknik 

 

Konsep dasar 
minyak bumi 
serta konsep 
bensin, solar 
dan minyak 
pelumas dalam 
bidang Teknik 

Presentasi dan 
diskusi  

o Mahasiswa menyusun 
artikel tentang konsep 
dasar senyawa karbon, 
bensin, solar dan 
minyak pelumas serta 
mempresentasikannya 
dalam diskusi kelas 

o Setiap mahasiswa yang 
kelompoknya tidak 
bertugas presentasi 
harus menyiapkan (dari 
rumah) peta konsep 
terkait materi yang 
disampaikan kelompok 
lain  

 

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
artikel dan 
menganalisis 
konsep yang 
dibahas dalam 
artikel dengan 
baik 

o Penilaian 
produk berupa 
rubrik penilaian 
artikel (Rat) 

o Penilaian unjuk 
kerja berupa 
rubrik penilaian 
presentasi (Rpr) 

o Observasi 
diskusi kelas 
(Okls) 

o Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan 
dalam 
ketepatan 
menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk 
kategori cukup   

7% 100 
(TM) 

+  
 

100 
(terstru

ktur) 

5,6,7,8,
9,13,27 



8 Mahasiswa dapat 
menganalisis konsep dasar 
polimer dan aplikasinya 
dalam bidang teknik 

 

Konsep dasar 
polimer, karet 
dan plastik 

Presentasi dan 
diskusi  

o Mahasiswa menyusun 
artikel tentang konsep 
dasar polimer, karet 
dan plastik serta 
mempresentasikannya 
dalam diskusi kelas 

o Setiap mahasiswa yang 
kelompoknya tidak 
bertugas presentasi 
harus menyiapkan (dari 
rumah) peta konsep 
terkait materi yang 
disampaikan kelompok 
lain  

 

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
artikel dan 
menganalisis 
konsep yang 
dibahas dalam 
artikel dengan 
baik 

o Penilaian 
produk berupa 
rubrik penilaian 
artikel (Rat) 

o Penilaian unjuk 
kerja berupa 
rubrik penilaian 
presentasi (Rpr) 

o Obervasi 
diskusi kelas 
(Okls) 

o Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan 
dalam 
ketepatan 
menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk 
kategori cukup   

7% 100 
(TM) 

+  
 

100 
(terstru

ktur) 

10,11,1
2,13,27 

9 Mahasiswa dapat 
menganalisis konsep dasar 
senyawa karbon dan 
aplikasinya dalam bidang 
agroteknologi 
 

Senyawa 
karbon, 
pestisida dan 
pupuk 

Presentasi dan 
diskusi 
 

o Mahasiswa menyusun 
artikel tentang konsep 
dasar senaywa karbon, 
pestisida dan pupuk 
serta 
mempresentasikannya 
dalam diskusi kelas 

o Setiap mahasiswa yang 
kelompoknya tidak 
bertugas presentasi 
harus menyiapkan (dari 
rumah) peta konsep 
terkait materi yang 
disampaikan kelompok 
lain  

 
 

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
artikel dan 
menganalisis 
konsep yang 
dibahas dalam 
artikel dengan 
baik 

o Penilaian 
produk berupa 
rubrik penilaian 
artikel (Rat) 

o Penilaian unjuk 
kerja berupa 
rubrik penilaian 
presentasi (Rpr) 

o Observasi 
diskusi kelas 
(Okls) 

o Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan 
dalam 
ketepatan 
menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk 
kategori cukup   

7% 100 
(TM) 

+  
 

100 
(terstru

ktur) 

13,14,1
5,16,17
,22,26,

27 

10 Mahasiswa dapat 
menganalisis konsep dasar 
kimia zat aditif dan 

Zat aditif, bahan 
pengawet dan 
antioksidan 

Presentasi dan 
diskusi 
 

o Mahasiswa menyusun 
artikel tentang konsep 
zat aditif, bahan 
pengawet dan 

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
artikel dan 

o Penilaian 
produk berupa 
rubrik penilaian 
artikel (Rat) 

7% 100 
(TM) 

+  
 

13,18,1
9,22,24
,25,27 



aplikasinya dalam bidang 
agroteknologi dan pangan 

antioksidan serta 
mempresentasikannya 
dalam diskusi kelas 

o Setiap mahasiswa yang 
kelompoknya tidak 
bertugas presentasi 
harus menyiapkan (dari 
rumah) peta konsep 
terkait materi yang 
disampaikan kelompok 
lain  

 
 

menganalisis 
konsep yang 
dibahas dalam 
artikel dengan 
baik  
 
 

o Penilaian unjuk 
kerja berupa 
rubrik penilaian 
presentasi (Rpr) 

o Observasi 
diskusi kelas 
(Okls) 

o Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan 
dalam 
ketepatan 
menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk 
kategori cukup   

100 
(terstru

ktur) 

11 Mahasiswa dapat 
menganalisis konsep dasar 
biomolekul dan aplikasinya 
dalam bidang perikanan 

Biomolekul, 
asam lemak, 
protein 

Presentasi dan 
diskusi 
 

o Mahasiswa menyusun 
artikel tentang konsep 
dasar biomolekul, asam 
lemak dan protein serta 
mempresentasikannya 
dalam diskusi kelas 

o Setiap mahasiswa yang 
kelompoknya tidak 
bertugas presentasi 
harus menyiapkan (dari 
rumah) peta konsep 
terkait materi yang 
disampaikan kelompok 
lain  

 
 

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
artikel dan 
menganalisis 
konsep yang 
dibahas dalam 
artikel dengan 
baik 

o Penilaian 
produk berupa 
rubrik penilaian 
artikel (Rat) 

o Penilaian unjuk 
kerja berupa 
rubrik penilaian 
presentasi (Rpr 

o Observasi 
diskusi kelas 
(Okls) 

o Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan 
dalam 
ketepatan 
menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk 
kategori cukup   

7% 100 
(TM) 

+  
 

100 
(terstru

ktur) 

13,22,2
4,25,27 

12 Mahasiswa dapat 
menganalisis konsep dasar 
Kimia Unsur dan 
aplikasinya dalam bidang 
kelautan 
 

Unsur-unsur 
kimia dalam 
bidang kelautan  

Presentasi dan 
diskusi 
 

o Mahasiswa menyusun 
artikel tentang konsep 
dasar kimia unsur, 
unsur kimia dalam 
bidang kelautan serta 
mempresentasikannya 
dalam diskusi kelas 

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
artikel dan 
menganalisis 
konsep yang 
dibahas dalam 

o Penilaian 
produk berupa 
rubrik penilaian 
artikel (Rat) 

o Penilaian unjuk 
kerja berupa 
rubrik penilaian 
presentasi (Rpr 

7% 100 
(TM) 

+  
 

100 
(terstru

ktur) 

12, 22, 
27, 28, 



o Setiap mahasiswa yang 
kelompoknya tidak 
bertugas presentasi 
harus menyiapkan (dari 
rumah) peta konsep 
terkait materi yang 
disampaikan kelompok 
lain  

 
 

artikel dengan 
baik 

o Observasi 
diskusi kelas 
(Okls) 

o Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan 
dalam 
ketepatan 
menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk 
kategori cukup   

13 Mahasiswa dapat 
menganalisis konsep dasar 
senyawa organik dan 
aplikasinya dalam bidang 
farmasi (obat-obatan) 
 

Senyawa 
organik, 
senyawa 
organik dalam 
obat-obatan 

Presentasi dan 
diskusi 
 

o Mahasiswa menyusun 
artikel tentang konsep 
dasar senyawa organik 
dan senyawa organik 
dalam obat-obatan 
serta 
mempresentasikannya 
dalam diskusi kelas 

o Setiap mahasiswa yang 
kelompoknya tidak 
bertugas presentasi 
harus menyiapkan (dari 
rumah) peta konsep 
terkait materi yang 
disampaikan kelompok 
lain  

 
 

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
artikel dan 
menganalisis 
konsep yang 
dibahas dalam 
artikel dengan 
baik 

o Penilaian 
produk berupa 
rubrik penilaian 
artikel (Rat) 

o Penilaian unjuk 
kerja berupa 
rubrik penilaian 
presentasi (Rpr 

o Observasi 
diskusi kelas 
(Okls) 

o Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan 
dalam 
ketepatan 
menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk 
kategori cukup   

7% 100 
(TM) 

+  
 

100 
(terstru

ktur) 

13, 22,, 
20, 

26,27 

14 Mahasiswa dapat 
menganalisis konsep dasar 
dan representasi PCK  

 

Konsep PCK 
Representasi 
PCK 
(CoRe/content 
representation) 

Collaborative 
learning 
analytic teams  

o Mahasiswa 
mendiskusikan konsep 
PCK dan representasi 
PCK dari jurnal 

o Mahasiswa 
mengelaborasi 
pemahamannya, 
membuat sintesis 
tentang implementasi 
PCK dan CoRe dalam 
pembelajaran Kimia  

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
sintesis 
pengetahuan 
tentang PCK 
dan CoRe 
dalam 
pembelajaran 
kimia dengan 
baik 

o Penilaian 
produk berupa 
rubrik penilaian 
hasil sintesisl  

o Observasi 
diskusi kelas 
(Okls) 

o Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan 
dalam 
ketepatan 

7% 100 
(TM) 

+  
 

100 
(terstru

ktur) 

12,26,2
7 



o Perwakilan mahasiswa 
mempresentasikan 
hasil diskusi dan 
ditanggapi 

 
 

menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk 
kategori cukup   

15 Mahasiswa dapat 
menganalisis 
pengembangan CoRe 
kimia konteks kejuruan 

CoRe Kimia 
konteks 
kejuruan 

Collaborative 
learning 
analytic teams  

o Mahasiswa 
mendiskusikan CoRe 
kimia konteks kejuruan 

o Mahasiswa 
mengelaborasi 
pemahamannya 
dengan menyusun ide 
konsep untuk CoRe 
konteks kejuruan pada 
materi tertentu 

o Perwakilan mahasiswa 
mempresentasikan 
hasil diskusi dan 
ditanggapi 

o Mahasiswa diberi tugas 
menyelesaikan 
penyusunan CoRe 
secara individu 

 
 

Mahasiswa 
mampu 
menentukan 
ide konsep 
untuk CoRe 
kimia konteks 
kejuruan 
materi tertentu 

o Penilaian 
produk berupa 
rubrik penilaian 
artikel (Rat) 

o Penilaian unjuk 
kerja berupa 
rubrik penilaian 
presentasi (Rpr 

o Observasi 
diskusi kelas 
(Okls) 

o Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan 
dalam 
ketepatan 
menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk 
kategori cukup   

7% 100 
(TM) 

+  
 

100 
(terstru

ktur) 

17,21,2
3,26,27 

16 Mahasiswa dapat 
menyusun CoRe kimia 
yang sesuai konteks 
kejuruan untuk program 
keahlian tertentu di SMK 

CoRe kimia 
konteks 
kejuruan 

 Diskusi dan 

presentasi 

o Mahasiswa 
mempresentasikan 
CoRe kimia konteks 
kejuruan yang telah 
disusun 

o Diskusi kelas 

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
contoh CoRe 
Kimia konteks 
Kejuruan 
(sebagai 

pengganti 

UTS) 

Penilaian produk 
berupa rubrik 
penilaian materi 
ajar (Rm) 
Sikap 
tanggugjawab 
diwujudkan dalam 
ketepatan 
menyelasaikan 
tugas dengan 
hasil minimall 
termasuk kategori 
cukup   

9% 100 
(TM) 

+  
 

100 
(terstru

ktur) 

Semua 
sumber 
referen
si dan 
artikel 
yang 

disusun 

UJIAN AKHIR SEMESTER 
Kisi-kisi dan 
soal terpisah 

Tes tertulis 9% 100 TM 

Semua 
sumber 
referen
si dan 
artikel 



yang 
disusun 

Total 100%  
 

 
 
D. Penilaian: 

1. Skor Akhir Mata Kuliah:  
 
                  Bobot nilai per subkomp 
  NA = --------------------------------- 
    100 
 

2. Nilai Akhir Mata Kuliah ditentukan berdasarkan acuan patokan, sebagai berikut: 

  A jika skor akhir = 86-100 

  A- jika skor akhir = 81-85 

  B+ jika skor akhir = 76-80 

  B jika skor akhir = 71-75 

  B- jika skor akhir = 66- 70 

  C jika skor akhir = 56 -65 

 D. jika skor akhir < 55 dan telah mengikuti kegiatan remedial sebanyak 2 kali.  
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Mata Kuliah : Kimia SMK   

Semester  : 6 (enam) 

Pertemuan ke- : 5 

Waktu : 100 menit 

Bahan Kajian/Materi  : Spektrum Keahlian dan Struktur Kurikulum SMK 

 

I. Capaian Pembelajaran Tatap Muka: 

Mahasiswa dapat merumuskan materi kimia yang sesuai konteks kejuruan untuk diajarkan di SMK  berdasarkan rasional yang tepat dengan penuh 

tanggung jawab  

 

II. Indikator Capaian Pembelajaran: 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya melibatkan konteks dalam mengorganisasikan materi kimia yang akan diajarkan di SMK 

2. Mahasiswa dapat menyusun menyusun matrik materi kimia yang sesuai konteks kejuruan untuk kompetensi keahlian tertentu. 

 

III. Materi Ajar 

 Secara umum, pembelajaran kimia pada jenjang pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang tahan lama 

perihal fakta, kemampuan mengenal dan memecahkan masalah, mempunyai keterampilan dan penggunaan laboratorium, serta mempunyai sikap 

ilmiah yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan tersebut dapat dicapai oleh siswa melalui penerapan berbagai pendekatan, 



antara lain pendekatan induktif , inkuiri ilmiah serta konstektual. Oleh karena itu pembelajaran kimia menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

 Penentuan konten pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan sosial serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

memperhatikan aspek signifikansi, kegunaan, minat dan perkembangan manusiawi. Pembelajaran kimia dalam pendidikan kejuruan pada dasarnya 

tidak berbeda dari beberapa tipe pembelajaran yang lain kecuali dalam satu aspek, yaitu konteks. Konteks disini meliputi integrasi materi dengan 

subjek kejuruan, karakteristik siswa, situasi pembelajaran, serta tujuan yang diharapkan terkait dengan spesifikasi kualifikasi outcomes. Oleh karena 

itu, Penentuan materi kimia yang akan diajarkan harus disesuaikan dengan konteks kejuruan, dalam hal ini adalah materi mata pelajaran kejuruan. 

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan konten kimia yang akan diajarkan di sekolah kejuruan adalah tujuan pembelajaran 

kimia, KI-KD kimia, konten  mata pelajaran kejuruan, kompetensi keahlian siswa SMK serta potensi/kearifan lokal. Hasil integrasi materi kimia 

dengan materi mata pelajaran kejuruan dapat diwujudkan dalam bentuk matrik. Matrik tersebut berisi kolom tentang identitas kelas, KD kimia, KD 

mata pelajaran kejuruan yang terkait erat dengan pembelajaran kimia dan materi kimia yang sesuai dengan konteks kejuruan. Matrik ini dapat 

digunakan sebagai pedoman bagi guru untuk merancang pembelajaran kimia termasuk dalam mengorganisasikan bahan ajarnya. 

 

IV. Metode Pembelajaran 

Collaborative learning analytic teams 

 

V. Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan Aktivitas Alokasi waktu 

Orientasi Mahasiswa menerima bahan diskusi dan LKM 2 dan 

mendengarkan arahan dari dosen 

2 menit 

Observasi Secara individu, mahasiswa mencermati bahan diskusi dan 

menjawab pertanyaan awal untuk bekal kolaborasi kelompok 

3 menit 

Klarifikasi  Mahasiswa berkolaborasi dalam kelompok untuk 

menyelesaikan LKM 2, yaitu  

70 menit 



o mendiskusikan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam 

mengembangkan konten kimia yang akan diajarkan di 

SMK 

o menganalisis dan menyusun daftar Kompetensi dasar 

mata pelajaran kejuruan yang terkait langsung dengan 

pembelajaran kimia (contoh untuk program teknik otomotif) 

o bersepakat dalam menentukan matrik konten kimia 

konteks kejuruan teknik otomotif 

Elaborasi o Perwakilan mahasiswa dari dua kelompok 

mempresentasikan matrik yang disusun secara lisan dan 

mahasiswa lain memberikan tanggapan 

o Dosen memberikan penguatan materi  

25 menit 

 

 

VI. Penilaian 

Penilaian Proses: Observasi kolaborasi kelompok dengan rubrik penilaian (Oklp). 

Aspek yang diamati adalah aspek kerjasama (7 indikator) dan sikap mahasiswa (3 indikator). 

 

VII. Sumber Belajar 

 

1. Bahan diskusi 2 (terlampir) 

2. LKM 2 (terlampir) 

3. Ringkasan Materi Ajar (terlampir) 

4. Permendikbud nomor 70 tahun 2013 dan nomor 60 tahun 2014. 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

ANALISIS KD KIMIA DAN INTEGRASINYA DENGAN KONTEKS KEJURUAN 

 
ANGGOTA KELOMPOK : 1.  
     2.  
     3.  
      
A. ANALISIS KD KIMIA 
 

Tunjukkan persamaan dan Perbedaan rumusan KD Kimia pada Keenam bidang studi di SMK! Buat tabel dengan titik persamaan dan perbedaan tertentu 
 

B. INTEGRASI KIMIA DENGAN KONTEKS KEJURUAN 
Lengkapi matrik konten kimia konteks kejuruan berikut ini (buat di lembar terpisah dari jawaban A) 
 

BIDANG KEAHLIAN  : ……………………………………………………….. 
PROGRAM KEAHLIAN   :…………………………………………………………. 
KOMPETENSI KEAHLIAN :............................................................................................... 
 

KD Kimia  Sub materi pokok kimia yang dapat diajarkan KD Kejuruan yang Dapat Diintegrasikan dengan 
Pembelajaran Kimia (point konten terkait kimia) 

Submateri Kimia Konteks Kejuruan   

3.1   

 

 

3.2   
 

dst   
 

 



2. BERIKAN SARAN KONTEN KIMIA YANG MENURUT ANDA SEHARUSNYA DIBERIKAN UNTUK SISWA SMK SESUAI PAKET KEAHLIAN YANG ANDA ANALISIS TETAPI BELUM 

TERAKOMODASI DALAM STANDAR ISI (KD)! 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

3. JIKA ADA, BERIKAN SARAN KOMPETENSI DASAR YANG MENURUT ANDA KURANG ATAU TIDAK  PENTING UNTUK DIAJARKAN BAGI SISWA SMK SESUAI PAKET 

KEAHLIAN YANG ANDA ANALISIS! 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 



Contoh hasil pengamatan keterampilan kolaborasi 
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