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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019  

 
Mata Pelajaran : Pengantar Pariwisata 

Kurikulum         :  2013 

  

Level Kognitif 

Lingkup Materi 

Usaha Jasa Wisata Daya Tarik Wisata 
Keterkaitan Pariwisata 

dengan Sektor Lain 

Karakteristik Wisatawan 

Nusantara dan Domestik 

Persiapan dan Dokumen 

Perjalanan Wisata 

Pengetahuan dan 

Pemahaman  
menjelaskan 

- mendeskripsikan 

- menerangkan 

- membedakan 

 

 

Siswa mampu: 

 Mendeskripsikan 

o jenis dan bentuk 

pariwisata  

o fungsi dan 

peranan usaha 

jasa wisata 

 Menerangkan 

o pariwisata 

menurut tujuan 

perjalanan  

o pariwisata 

menurut waktu 

berkunujung  

o pariwisata 

menurut 

objeknya  

 Menjelaskan 

pariwisata menurut 

jumlah orang yang 

melakukan 

perjalanan  

Siswa mampu: 

 Mendeskripsikan  

o jenis jenis daya 

tarik wisata  

o daya tarik 

wisata minat 

khusus  

 Mengidentifikasi 

daya tarik wisata 

alam 

 Menjelaskan daya 

tarik daerah tujuan 

pariwisata  

 Menjelaskan 

berbagai daya tarik 

tujuan wisata pada 

wilayah tertentu 

  

Siswa mampu 

mendeskripsikan kaitan  

 sektor ekonomi dengan 

pariwisata  

 sektor budaya dengan 

pariwisata  

 sektor politik dengan 

pariwisata  

Siswa mampu: 

 Mendeskripsikan jenis-

jenis wisatawan  

 Membedakan 

o wisatawan 

berdasarkan umur  

o wisatawan 

berdasarkan tingkat 

pendidikan 

 

 
 

 

 

 

 

Siswa mampu: 

 Mendeskripsikan: 

o dokumen perjalanan 

wisata  

o jenis-jenis passport  

o fiscal  

o exit permit  

 Mendeskripsikan  

o persiapan perjalanan 

wisata  

o barang dan jasa terkait 

perjalanan wisata  

 Menjelaskan fungsi 

perjalanan wisata  

 Membedakan usaha jasa 

terkait persiapan perjalanan 

wisata  
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Level Kognitif 

Lingkup Materi 

Usaha Jasa Wisata Daya Tarik Wisata 
Keterkaitan Pariwisata 

dengan Sektor Lain 

Karakteristik Wisatawan 

Nusantara dan Domestik 

Persiapan dan Dokumen 

Perjalanan Wisata 

Aplikasi  

- mengklasifikasi 

- menentukan 

Siswa mampu : 

 Mengklasifikasi  

o pariwisata 

menurut alat 

pengangkutan 

yang di 

pergunakan  

o pariwisata 

menurut umur 

yang melakukan 

perjalanan  

o pariwisata 

menurut jenis 

kelamin  

o jenis-jenis usaha 

jasa wisata 

 menentukan 

karakteristik 

berbagai usaha jasa 

wisata  

Siswa mampu: 

 Mengklasifikasi 

syarat suatu objek 

wisata  

 Mengelompokkan 

tujuan wisata sesuai 

wilayah-nya 

Siswa mampu menentukan 

kaitan  

 sektor ekonomi dengan 

pariwisata  

 sektor budaya dengan 

pariwisata  

 sektor politik dengan 

pariwisata 

Siswa mampu: 

 Menentukan jenis-jenis 

wisatawan berdasarkan 

jenis kelamin  

 Mengklasifikasikan 

karakter wisatawan 

berdasarkan Negara asal  

 

Siswa mampu: 

 Menerapkan prosedur 

persiapan perjalanan wisata 

 Menentukan dokumen 

perjalanan wisata sesuai 

kebutuhannya 

 Mengklasifikasikan dokumen 

perjalanan wisata  

 

Penalaran dan 

Logika  

- menganalisis 

- merencanakan 

Siswa mampu 

menganalisis ciri-ciri 

produk pariwisata  

Siswa mampu 

menganalisis daya tarik 

dari tujuan wisata 

tertentu 

Siswa mampu 

menyimpulkan hubungan 

ekonomi,kebudayaan dan 

politik dengan pariwisata  

Siswa mampu menganalisis 

karakter wisatawan  

Siswa mampu merencanakan 

persiapan perjalanan wisata  

 


