PENYULUHAN PERTANIAN (613)
JENJANG PENDIDIKAN : SMK
Kompetensi
Utama
Pedagogik

Standar Kompetensi
guru
Kompetensi Inti
1. Menguasai
karakteristik
peserta didik dari
aspek fisik, moral,
sosial, kultural,
emosional dan
intelektual

Standar Isi
Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas
1.1. Memahami karakteristik
peserta didik yang
berkaitan dengan aspek
fisik, intelektual, sosialemosional, moral,
spiritual, dan latar
belakang sosial budaya

Indikator Esensial
Standar
Kompetensi

Kognitif Bloom

Kompetensi Dasar

Jawaban Benar
Uraian Soal

Menyiapkan
karakteristik peserta
didik yang berkaitan
aspek fisik,
intelektual, sosial
emosional, moral,
spiritual, dan latar
belakang sosial
budaya

Menggunakan informasi
tentang karakteristik
peserta didik untuk
membantu proses
pembelajaran.

1.1.1. Mengidentifikasi dan
mengelompokkan karakteristik
peserta didik berkaitan dengan
aspek, fisik, moral, sosial,
kultural, emosioonal dan
intelektual

1.2. Mengidentifikasi
potensi peserta didik
dalam bidang
penyuluhan pertanian

Mengidentifikasi
potensi dan
kekurangan
kemampuan peserta
didik untuk
membantu proses
pembelajaran

Mengembangkan
potensi dan mengatasi
kekurangan kemampuan
peserta didik dalam
proses pembelajaran
mata pelajaran
penyuluhan pertanian

1.2.1. Mengidentifikasi potensi dan
kesulitan belajar peserta didik
dalam mata pelajaran
penyuluhan pertanian

1.3. Mengidentifikasi bekal
ajar awal peserta didik
bidang Penyuluhan
Pertanian

Mengidentifikasi
kemampuan awal
peserta didik dalam
mata pelajaran
bidang penyuluhan
pertanian

Menyiapkan
kemampuan awal
peserta didik dalam
mata pelajaran bidang
penyuluhan pertanian

1.3.1. Melaksanakan pembelajaran
dengan mempertimbangkan
kemampuan awal peserta didik

1.4. Mengidentifikasi
kesulitan belajar
peserta didik dalam
bidang Penyuluhan

Mengidentifikasi
kesulitan peserta
didik dalam mata
pelajaran bidang

Mengklasifikasikan
kesulitan peserta didik
dalam proses

1.4.1. Mengidentifikasi kesulitan
belajar peserta didik dalam
pembelajaran

C1

C2

C3

C4

C5

1

2

3

4

C6

Kompetensi
Utama

Standar Kompetensi
guru
Kompetensi Inti

2. Menguasai teori
belajar dan
prinsip-prinsip
pembelajaran
yang mendidik

Standar Isi
Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas
Pertanian

Indikator Esensial
Standar
Kompetensi
penyuluhan
pertanian

Kognitif Bloom

Kompetensi Dasar

Jawaban Benar
Uraian Soal

C1

C2

C3

C4

C5

C6

pembelajaran bidang
penyuluhan pertanian
dan menemukan solusi
untuk mengatasinya
1.4.2. Memilih solusi untuk mengatasi
kesulitan belajar siswa dalam
proses pembelajaran mata
pelajaran bidang Penyuluhan
Pertanian
2.1.1. Menerapkan prinsip-prinsip
pembelajaran sesuai dengan
teori belajar dalam proses
pembelajaran mata pelajaran
penyuluhan pertanian

2.1. Memahami berbagai
teori belajar dan
prinsip-prinsip
pembelajaran yang
mendidik terkait
dengan bidang
Penyuluhan Pertanian

Menguasai teori
belajar dan prinsipprinsip pembelajaran
yang mendidik

Menetapkan berbagai
pendekatan strategi,
metode dan teknik
pembelajaran yang
mendidik secara kreatif
sesuai dengan
karakteristik peserta
didik dan memotivasi
untuk belajar

2.1. Menerapkan berbagai
pendekatan, strategi
metode, dan teknik
pembelajaran yang
mendidik secara
kreatif dalam bidang
Penyuluhan Pertanian

Menerapkan
berbagai
pendekatan, strategi,
metode dan teknik
bermain sambil
belajar yang bersipat
holistik dan otentik,
dan bermakna, yang
terkait dengan
bidang
pengembangan

Memilih dan
Menerapkan
pendekatan strategi dan
metoda pembelajaran
secara kreatif dalam
proses pembelajaran
Penyuluhan Pertanian

2.2.1. Menerapkan pendekatan
strategi, metoda ataupun
model pembelajaran secara
kreatif dalam proses
pembelajaran Penyuluhan
Pertanian

Memilih dan
memadukan metoda

2.2.2. Menerapkan metoda yang
tepat dalam penyajian materi
ajar Penyuluhan Pertanian
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6

2

8

Kompetensi
Utama

Standar Kompetensi
guru
Kompetensi Inti

Standar Isi
Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas

Indikator Esensial
Standar
Kompetensi

Kognitif Bloom

Kompetensi Dasar

Jawaban Benar
Uraian Soal

C1

C2

C3

C4

C5

C6

pembelajaran secara
kreatif dalam
menyajikan materi ajar
3. Mengembangkan
kurikulum yang
terkait dengan
bidang
Penyuluhan
Pertanian

3.1. Memahami prinsipprinsip pengembangan
kurikulum

Memahami prinsipprinsp
pengembangan
kurikulum

Menerapkan prinsipprinsip pengembangan
kurikulum dalam mata
pelajaran penyuluhan
pertanian dalam
menyusunan rancangan
pembelajaran

3.1.1. Menyusun rancangan
pembelajaran dengan
mengembangkan komponenkomponen pendukungnya
dalam mata pelajaran
penyuluhan pertanian

3.2. Menentukan tujuan
pembelajaran

Menentukan tujuan
pembelajaran mata
pelajaran
penyuluhan
pertanian

Merumuskan tujuan
pembelajaran sesuai
dengan SK-KD mata
pelajaran penyuluha
pertanian

3.2.1. Berdasarkan ilustrasi salah satu
KD, dapat merumuskan tujuan
pembelajaran

3.3. Menentukan
pengalaman belajar
yang sesuai untuk
mencapai tujuan
pembelajaran pada
bidang penyuluhan
pertanian

Menentukan
kegiatan
pembelajaran di
kelas maupun di
lapangan yang sesuai
dengan tujuan
pembelajaran pada
mata pelajaran
penyuluhan
pertanian
Menyusun materi
pembelajaran
dengan benar sesuai
dengan tujuan
pembelajaran

Menyusun rancangan
pembelajaran yang
lengkap untuk mencapai
tujuan pembelajaran
baik yang dilakukan di
dalam kelas ataupun
praktik di lapangan

3.3.1. Guru dapat menentukan
pengalaman belajar untuk
mencapai tujuan pembelajaran

Menyusun materi
pembelajaran dengan
benar dan runut sesuai
dengan tujuan
pembelajaran dan media
yang diplih untuk

3.4.1. Menyusun materi
pembelajaran sesuai dengan
tujuan pembelajaran

3.4. Memilih materi
pembelajaran bidang
penyuluhan pertanian
yang terkait dengan
pengalaman belajar
dan tujuan
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Kompetensi
Utama

Standar Kompetensi
guru
Kompetensi Inti

4. Menyelenggarakan pembelajaran
yang mendidik

Standar Isi
Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas
pembelajaran

Indikator Esensial
Standar
Kompetensi

Kognitif Bloom

Kompetensi Dasar

Jawaban Benar
Uraian Soal

C1

C2

C3

digunakan
3.4.2. Memilih media pembelajaran
yang tepat sesuai materi
pembelajaran.
3.5.1. Memilih dan menata materi
ajar dengan benar disesuaika
dengan metoda dan media
yang dipilih dan karakteritsik
peserta didik

3.5. Menata materi
pembelajaran secara
benar sesuai dengan
pendekatan yang
dipilih dan
karakteristik peserta
didik

Menata materi
pembelajaran sesuai
dengan pendekatan
yang dipilih dan
karakteristik peserta
didik

Menata materi
pembelajaran yang
diseuaikan dengan
metode yang digunakan,
media yang dipilih dan
karakteristik peserta
didik

3.6. Mengembangkan
indikator dan
instrumen penilaian

Merumuskan
indikator dan
instrumen penilaian

Menyusun dan
merumuskan indikator
ketercapaian
pembelajaran beserta
instrumennya

3.6.1. Merumuskan indikator
pencapaian belajar dan
instrument penilaian
pembelajaran pada mata
pelajaran penyuluhan
pertanian

4.1. Memahami prinsipprinsip perancangan
pembelajaran yang
mendidik

Kegiatan
pembelajaran yang
mendidik

Menyusun dan
melaksanakan
rancangan pembelajaran
yang mendidik secara
lengkap

4.1.1. Menyusun silabus dengan
komponen pendukungnya

4.2. Mengembangkan
komponen-komponen
rancangan
pembelajaran

Menyusun
komponenkomponen
rancangan
pembelajaran

Mengembangkan
komponen-komponen
yang termuat dalam
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
mata pelajaran
penyuluhan pertanian

4.2.1. Mengembangkan komponenkomponen pendukung
rancangan pembelajaran pada
kompetensi penyuluhan
Pertanian, secara benar
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C4

C5

C6

Kompetensi
Utama

Standar Kompetensi
guru
Kompetensi Inti

Standar Isi
Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas
4.3. Menyusun rancangan
pembelajaran yang
lengkap, baik untuk
kegiatan di dalam
kelas, laboratorium,
maupun lapangan
4.4. Melaksanakan
pembelajaran yang
mendidik di kelas, di
laboratorium dan di
lapangan dengan
memperhatikan
standar keamanan
yang dipersyaratkan
4.5. Menggunakan media
pembelajaran dan
sumber belajar yang
relevan dengan
karakteristik peserta
didik dan mata
pelajaran pada bidang
penyuluhan pertanian
untuk mencapai
tujuan pembelajaran
secara utuh
4.6. Mengambil keputusan
transaksional dalam
pembelajaran bidang
penyuluhan pertanian
sesuai dengan situasi
yang berkembang

Indikator Esensial
Standar
Kompetensi
Menyusun
Rancangan
pembelajaran yang
sesuai untuk kegiatan
di kelas atau di
lapangan
Melaksanakan
pembelajaran yang
kreatif dan mendidik
di kelas, dan di
lapangan dengan
memperhatikan
standar keamanan
yang
dipersyarakatkan
Menggunakan media
pembelajaran dan
sumber belajar yang
relevan dengan
karakteristik materi
yang diajarkan untuk
mencapai tujuan
belajar bidang
penyuluhan
pertanian

Kognitif Bloom

Kompetensi Dasar

Jawaban Benar
Uraian Soal

Menyusun rancangan
pembelajaran yang
lengkap untuk
kompetensi penyuluhan
pertanian, baik untuk
kegiatan di dalam kelas
atau praktik di lapangan
Melaksanakan kegiatan
pembelajaran di kelas, di
lapangan dengan
memperhatikan standar
keamanan yang
dipersyaratkan

4.3.1. Menyusun rancangan
pembelajaran yang lengkap
untuk kompetensi penyuluhan
pertanian, baik untuk kegiatan
di dalam kelas atau praktik di
lapangan

Memilih dan
menggunakan media
pembelajaran dan
sumber belajar yang
sesuai dengan
karakteristik peserta
didik dan tujuan
pembelajaran

4.5.1. Memilih dan menggunakan
media pembelajaran dan
sumber belajar untuk
meningkatkan motivasi dan
pemahaman peserta didik
dalam rangka mencapai tujuan
pembelajarn

C1

C2

4.4.1. Melakukan kegiatan
pembelajaran praktik di kelas
dan lapangan dengan
memperhatikan standar
keamanan yang disyaratkan
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C3

C4

C5

C6

Kompetensi
Utama

Standar Kompetensi
guru
Kompetensi Inti
5. Memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk
kepentingan
pembelajaran
6. Memfasilitasi
pengembangan
potensi peserta
didik untuk
mengaktualisasikan berbagai
potensi yang
dimiliki

Standar Isi
Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas
5.1. Memanfaatkan
teknologi informasi
dan komunikasi dalam
pembelajaran bidang
penyuluhan pertanian

Kognitif Bloom

Kompetensi Dasar

6.1. Menyediakan berbagai
kegiatan pembelajaran
untuk mendorong
peserta didik mencapai
prestasi secara optimal

6.2. Menyediakan berbagai
kegiatan pembelajaran
untuk
mengaktualisasikan
potensi peserta didik,
termasuk
kreativitasnya

7. Berkomunikasi
secara efektif,
empatik, dan
santun dengan
peserta didik.

Indikator Esensial
Standar
Kompetensi

7.1 Memahami berbagai
strategi berkomunikasi yang efektif,
empatik, dan santun,
secara lisan, tulisan,
dan/atau bentuk lain.

Jawaban Benar
Uraian Soal

C1

C2

C3

C4

C5

6.1.1. Merancang dan melaksanakan
aktivitas pembelajaran yang
mendorong peserta didik untuk
belajar sesuai dengan
kecakapan dan pola belajar
masing-masing

Memfasilitasi
kegiatan praktik
lapangan untuk
mencapai
kompetensi dalam
pelajaran
Penyuluhan
Pertanian

Memfasilitasi kegiatan
praktik lapangan untuk
mencapai kompetensi
dalam pelajaran
Penyuluhan Pertanian

6.2.1. Memfasilitasi kegiatan praktik
lapangan untuk mencapai
kompetensi dalam pelajaran
Penyuluhan Pertanian

6.2.2. Mengembangkan berbagai
kegiatan pembelajaran yang
bervariasi untuk menstimulus
potensi dan kreativitas peserta
didik
7.1.1. Mengembangkan komunikasi
yang positif dan proaktif untuk
meningkatkan keterlibatan
peserta didik dalam proses
pembelajaran
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C6

Kompetensi
Utama

Standar Kompetensi
guru
Kompetensi Inti

8. Menyelenggarakan
penilaian dan
evaluasi proses dan
hasil beajar

Standar Isi
Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas
7.2 Berkomunikasi secara
efektif, empatik, dan
santun dengan peserta
didik dengan bahasa
yang khas dalam
interaksi kegiatan/
permainan yang
mendidik dan
terbangun secara
siklikal dari (a)
penyiapan kondisi
psikologis peserta didik
untuk ambil bagian
dalam permainan
melalui bujukan dan
contoh, (b) ajakan
kepada peserta didik
untuk ambil bagian,
(c) respons peserta
didik terhadap ajakan
guru, dan (d) reaksi
guru terhadap respons
peserta didik, dan
seterusnya.
8.1. Memahami prinsipprinsip penilaian dan
evaluasi proses dan
hasil belajar sesuai
dengan karakteristik
mata pelajaran bidang
Penyuluhan pertanian
8.2. Menentukan aspekaspek proses dan hasil
belajar yang penting

Indikator Esensial
Standar
Kompetensi

Kognitif Bloom

Kompetensi Dasar

Jawaban Benar
Uraian Soal

C1

C2

C3

C4

C5

7.2.1. Melakukan komunikasi yang
efektif, empatik dan santun
dengan peserta didik dalam
kegiatan permainan yang
mendidik dengan memberikan
reaksi positif terhadap respons
dari peserta didik

Memahami prinsipprinsip penilaian dan
evaluasi proses dan
hasil belajar sesuai
dengan karakteristik
mata pelajaran
bidang Penyuluhan
pertanian
Menentukan aspekaspek proses dan
hasil belajar yang

Melaksanakan penilaian
proses dan hasil belajar
sesuai dengan
karakteristik mata
pelajaran bidang
Penyuluhan pertanian.

8.1.1. Mengaplikasika prinsip-prinsip
penilaian dan evaluasi proses
dan hasil pembelajaran sesuai
dengan karakteristik
pembelajaran pada kompetensi
keahlian Penyuluhan Pertanian

Menentukan aspekaspek proses dan hasil
belajar yang penting

8.2.1. Menentukan aspek-aspek
proses dan hasil yang penting
untuk dievaluasi sesuai dengan
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C6

Kompetensi
Utama

Standar Kompetensi
guru
Kompetensi Inti

Standar Isi
Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas
untuk dinilai dan
dievaluasi sesuai
dengan karakteristik
mata pelajaran bidang
Penyuluhan Pertanian

Indikator Esensial
Standar
Kompetensi

8.3. Menentukan prosedur
penilaian dan evaluasi
proses dan hasil
belajar

penting untuk dinilai
dan dievaluasi sesuai
dengan karakteristik
mata pelajaran
penyuluhan
pertanian
Menentukan
prosedur penilaian
dan evaluasi proses
dan hasil belajar

8.4. Mengembangkan
instrumen penilaian
dan evaluasi proses
dan hasil belajar

Mengembangkan
instrumen penilaian
dan evaluasi proses
dan hasil belajar

Kognitif Bloom

Kompetensi Dasar
untuk dinilai dan
dievaluasi sesuai dengan
karakteristik mata
pelajaran penyuluhan
pertanian
Menentukan prosedur
penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar
pada mata pelajaran
penyuluhan pertanian
Mengembangkan
instrumen penilaian dan
evaluasi proses dan hasil
belajar

8.5. Mengadministrasikan
penilaian proses dan
hasil belajar secara
berkesinambungan
dengan menggunakan
berbagai instrumen.

9. Memanfaatkan

8.6. Menganalisis hasil
penilaian proses dan
hasil belajar untuk
berbagai tujuan

Menganalisis hasil
penilaian proses dan
hasil belajar untuk
berbagai tujuan

Menganalisis hasil
penilaian proses dan
hasil belajar untuk
berbagai tujuan

8.7. Melakukan evaluasi
proses dan hasil
belajar

Melaksanakan
evaluasi proses dan
hail belajar

Melaksanakan evaluasi
proses dan hasil belajar
pada mata pelajaran
Penyuluhan Pertania

9.1. Menggunakan

Menggunakan

Menggunakan informasi

Jawaban Benar
Uraian Soal

C1

C2

C3

C4

C5

C6

karakteristik mata pelajaran
pada kompetensi keahlian
Penyuluhan Pertanian

8.3.1. Memilih dan menentukan
prosedur penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar mata
pelajaran penyuluhan
pertanian
8.4.1. Menyusun kriteria tugas dan
instrument penilaian sesuai
dengan karakteristik mata
pelajaran pada kompetensi
keahlian Penyuluhan Pertanian
8.5.1. Mengadministrasikan penilaian
proses dan hasil belajar untuk
merancang program remedial

8.6.1. Menganalisis hasil penilaian
untuk mengidentifikasi topik
yang sulit sehingga diketahui
kekuatan dan kelemahan
masing-masing peserta didik
8.7.1. Melaksanakan evaluasi dengan
terlebih dahulu menentukan
alat ukur/penilaian yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran
untuk mencapai kompetensi
tertentu seperti dituangkan
dalam RPP
9.1.1. Menentukan kriteria
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Kompetensi
Utama

Standar Kompetensi
guru
Kompetensi Inti
hasil penilaian dan
evaluasi untuk
kepentingan
pembelajaran

Standar Isi
Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas
informasi hasil
penilaian untuk
menentukan
ketuntasan belajar
9.2. Menggunakan
informasi hasil
penilaian dan evaluasi
untuk merancang
program remedial dan
pengayaan

Indikator Esensial
Standar
Kompetensi

Kognitif Bloom

Kompetensi Dasar

informasi hail
penilaian untuk
menentukan
ketuntasan belajar

hasil penilaian untuk
menentukan kriteria
ketuntasan minimal.

Merancang program
remedial dan
pengayaan dengan
menggunak informasi
hasil penilaian dan
evaluasi

Merancang program
remedial dan pengayaan
dengan menggunak
informasi hasil penilaian
dan evaluasi

9.3. Mengkomunikasikan
hasil penilaian dan
evaluasi kepada
pemangku
kepentingan

10.1. Melakukan refleksi
terhadap pembelajarn
yang telah
dilaksanakan

10.2. Memanfaatkan hasil
refleksi untuk
perbaikan dan
pengembangan

C1

C2

C3

C4

C5

ketuntasan minimal (KKM)
melalui informasi hasil
penilaian dan evaluasi
9.2.1. Menentukan kegiatan remedial
atau pengayaan yang akan
dilakukan pada peserta didik
yang dinilai belum berhasil
mencapai KKM
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9.3.1. Dari data hasil
penilaian/evaluasi
pembelajaran, guru dapat
mengkomunikasikan esensinya
kepada peserta didik, orang tua
atau pihak-pihak yang
berkepentingan
9.4.1. Guru memanfaatkan hasil
penilaian sebagai umpan
balik/masukan untuk
penyusunan rancangan
kegiatan pembelajaran yang
selanjutnya

9.4. Memanfaatkan
informasi hasil
penilaian dan evaluasi
pembelajaran dalam
meningkatkan kualitas
pembelajaran
10. Melakukan
tindakan reflektif
untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran

Jawaban Benar
Uraian Soal

10.1.1. Dari hasil evaluasi proses dan
hasil pembelajaran, guru
dapat melakukan refleksi
kegiatan pembelajaran yang
telah dilakukan
Melakukan perbaikan
dan pengembangan
pembelajaran
berdasarkan hasil

Melakukan perbaikan
dan pengembangan
pembelajaran
berdasarkan hasil

10.2.1. Menggunakan hasil refleksi
untuk perbaikan dan
pengembangan pembelajaran
bidang penyuluha pertanian
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C6

Kompetensi
Utama

Standar Kompetensi
guru
Kompetensi Inti

Standar Isi
Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas
pembelajaran bidang
Penyuluhan Pertanian

Indikator Esensial
Standar
Kompetensi
refleksi pada mata
pelajaran
penyuluhan
pertanian

Kognitif Bloom

Kompetensi Dasar
refleksi pada
pelaksanaan
pembelajaran yang telah
dilakukan sebelumnya
pada mata pelajaran
penyuluhan pertanian

10.3. Melakukan penelitian
tindakan kelas untuk
meningkatkan kualitas
pembelajaran dalam
mata pelajaran bidang
Penyuluhan Pertanian

Kompetensi
Utama
Profesional

Kompetensi Inti
Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar
mata pelajaran
penyuluhan pertanian

Kompetensi Guru
Mapel/Guru Kelas
Memahami peran
penyuluhan dalam
pembangunan pertanian
Indonesia

Jawaban Benar
Uraian Soal

C1

C2

C5

C6

1. Mengidentifikasi
peran penyuluhan
pertanian dalam
pembangunan
Indonesia

Kompetensi Dasar
1.1 Menjelaskan sejarah
penyuluhan pertanian di
Indonesia

1.2 Menjelaskan
peran penyuluhan dalam

C4

Kognitif Bloom
C2 C3 C4 C5
31

C6

selanjutnya

10.3.1. Guru dapat melaksanakan
penelitian tindakan kelas
(PTK) berdasarkan
permasalahan yang ditemui di
kelas untuk memperbaiki
kinerja guru dalam
pembelajaran yang dibinanya

Standar Kompetensi

C3

Indikator Esensial
Menjelaskan Sejarah penyuluhan
pertanian
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C1

Menjelaskan Revitalisasi penyuluhan
pertanian

32

Menjelaskan system
PHT, FMA

33

La-ku, SL-

Menjelaskan perkembangan
penyuluhan di Indonesia

34

pembangunan
pertanian.
Memahami isi UURI No 16
tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan

2. Memahami isi UU
RI No. 16 Tahun 2006
tentang Sistem
Penyuluhan
Pertanian dan
Kehutanan

2.1 Memahami latar
belakang terbitnya UU RI
No. 16 Tahun 2006

2.2 Memahami isi UU RI
NO 16 Tahun

Memahami masyarakat tani
pedesaan

3. Mengkategorikan
masyarakat tani dan
pedesaan

3.2 Mengidentifikasi
karakteristik masyarakat
tani

Menggambarkan kondisi pertanian
dan penyuluh pertanian sebelum
adanya UUSP3K dengan kenyataan
yang ada

35

Mengemukakan Permasalahan umum
penyuluhan pertanian

36

Menjelaskan azas, tujuan dan fungsi
UU SP3K

37

Menjelaskan kebijakan UU SP3K

38

Menjelaskan kelembagaan
penyuluhan pertanian sesuai UU
SP3K

39

Menjelaskan ketenagaan penyuluh
sesuai UU P3K

40

Menjelaskan sarana dan prasarana
penyuluhan pertanian sesuai UU SP3K

41

Mengemukakan petani dan
kelembagaannya

42

3.4 Menyatakan tingkat
adopsi inovasi pertanian
dari masyarakat

Menjelaskan pengertian adopsi
inovasi

43

Mengemukakan faktor-faktor yang
mempengaruhi adopsi inovasi

44

Menggambarkan kategori sifat-sifat
adopter

45

Mengemukakan pentingnya
kelompok sosial dalam difusi dan
adopsi

46

Mengaitkan komunikasi dan proses
difusi

47

Menerapkan adopsi inovasi dalam
bidang penyuluhan
Memahami keselamatan
kerja dan lingkungan hidup

Mampu Menganalisis
hakekat penyuluhan

4. Menerapkan
keselamatan,
kesehatan kerja, dan
lingkungan hidup
(K3LH)

1. Menganalisis
hakekat penyuluhan

48

4.1 Mendeskripsikan
keselamatan dan
kesehatan kerja (K3)

Mendiskripsikan keselamatan dan
kesehatan kerja

49

4.2 Melaksanakan
prosedur K3

Melaksanakan prosedur
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1.1 Menjelaskan
pengertian penyuluhan
pertanian

Mengemukakan pengertian
penyuluhan pertanian

K3

51

Menghayati sebagai
penyuluh

Memahami pendirian
kelembagaan petani

2. Menghayati diri
sebagai penyuluh

10. Mendirikan
kelembagaan petani

1.2 Menjelaskan tujuan
penyuluhan pertanian

Menelaah tujuan penyuluhan
pertanian

1.3 Menjelaskan falsafah
penyuluhan

Menelaah falsafah penyuluhan

1.4 Menjelaskan azas,
fungsi, dan sasaran
penyuluhan pertanian

Mengemukakan azas, fungsi, dan
sasaran penyuluhan pertanian

1.5 Membedakan
pendidikan, penyuluhan,
dan penerangan

Membedakan pendidikan,
penyuluhan dan penerangan

2.1 Menjelaskan
karakteristik seorang
penyuluh

Menganalisis peran dan tugas
penyuluh

2.2 Menjelaskan
karakteristik
penyampaian informasi

Menggambarkan komunikasi non
verbal

10.1 Menjelaskan
organisasi dan
administrasi

Merumuskan perilaku dan
performansi manusia organisasi

52

53

54

55

56

57

58

Merumuskan perilaku dan penilaian
kinerja organisasi
10.2 Membuat
kelompok usaha
bersama para petani

59

Menjelaskan pengertian koperasi

60

Mengemukakan azas koperasi

61

Mengemukakan landasan koperasi

62

10.3 Mengelola koperasi
petani

Mengemukakan fungsi koperasi

63

Memerinci ciri-ciri koperasi

64

Menganalisis jenis-jenis koperasi

65

Mengemukakan nama, pekerjaan,
serta tempat tinggal para pendiri
koperasi

66

Mengemukakan syarat dan kewajiban
anggota koperasi

67

Memerinci perangkat organisasi
koperasi

68

Memerinci pengawas koperasi

69

Memerinci dewan penasihat koperasi

70

Merencanakan sisa hasil usaha
Memerinci tanggungan anggota
koperasi

71
72

Merancang anggaran rumah tangga
dan peraturan khusus koperasi

Memahami bahan
penyuluhan

11. Mempersiapkan
bahan penyuluhan
pertanian

11.1 Menjelaskan
berbagai macam bahan
penyuluhan pertanian

Mengemukakan bahan penyuluhan
pertanian

73

74

11.2 Menjelaskan kaidah
pembuatan folder,
transparansi, dan slide

11.3 Membuat folder,
transparansi, dan slide
transparansi

Mampu
mengimplementasika
n metode penyuluhan

Memahami metode
penyuluhan

12. Menentukan
metode penyuluhan

12.2 Menggolongkan
metode penyuluhan
pertanian

Mengemukakan kaidah pembuatan
folder

75

Mengemukakan kaidah pembuatan
slide

76

Mengemukakan kaidah pembuatan
transparansi

77

Mengemukakan tahapan penyusunan
folder

78

Merancang lay out folder

79

Menyusun naskah folder

80

Mengemukakan alasan pemilihan

81

82

12.3 Memilih metode
penyuluhan pertanian

Mengemukakan dasar-dasar
pertimbangan pemilihan

83

Merencanakan kaji terap

84

Merencanakan kunjungan rumah dan
tempat usaha

85

Merencanakan kursus tani

86

Merencanakan magang

87

Merencanakan mimbar sarasehan

88

Merencanakan penempelan poster

89
90

Merencanakan rembug paripurna

91

Merencanakan rembug utama

92

Merencanakan siaran pedesaan
melalui radio dan televisi

93

Merencanakan temu akrab

94

Merencanakan temu karya

93

Merencanakan temu wicara

94

Mampu
mengoperasikan alat
bantu penyuluhan

Mampu mengoperasikan
alat bantu penyuluhan

13. Mengoperasikan
alat bantu
penyuluhan

13.1 Menjelaskan
berbagai macam alat
bantu penyuluhan

Mengemukakan sifat alat bantu atau
saluran media penyuluhan

Mampu menyusun
programa penyuluhan

Memahami penyusunan
programa penyuluhan

14. Menyusun
programa
penyuluhan

14.1 Mengidentifikasi
kebutuhan materi
kelompok sasaran
penyuluhan

Mengemukakan Pengertian dan
manfaat programa penyuluhan

95

96

Mampu mengakses
sumber informasi

Mampu mengakses sumber
informasi

15. Mengakses
sumber informasi

15.1 Mengidentifikasi
sumber informasi dalam
penyuluhan pertanian

Melakukan akses terhadap media dan
sumber informasi

97

Mampu
melaksanakan
penyuluhan pertanian

Mampu melaksanakan
penyuluhan pertanian

16. Melaksanakan
penyuluhan

16.3
Melaksanakan/menyam
paikan materi
penyuluhan

Menyusun pertanyaan dan menjawab
pertanyaan secara efektif

98

Memberikan perhatian dan minat

99

Mampu mengevaluasi
penyuluhan pertanian

Mampu mengevaluasi
penyuluhan pertanian

17. Mengevaluasi
hasil penyuluhan

Mengevaluasi hasil
kegiatan penyuluhan.

Mengevaluasi hasil kegiatan
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