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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

MATA PELAJARAN : Dasar-Dasar Perawatan Sosial
KURIKULUM : 2006

Level Kognitif

Lingkup Materi

Kerja Sama Klien (Individu
/Kelompok/Komunitas/Masyarakat)

Dengan Lingkungan Sosial

Pencatatan, Pelaporan, Dan
Temu Bahas Kasus Kode Etik Pekerjaan Sosial

Keselamatan, Kesehatan
Kerja Dan Lingkungan Hidup

(K3LH

Pengetahuan dan
pemahaman

Siswa mampu :
 Mengidentifikasikan  unsur

komunikasi
 Memberi contoh  komunikasi dan

hambatan dalam komunikasi

Siswa mampu :
 Menjelaskan pengertian

pelaporan dalam pekerjaan
sosial

 Memberi contoh pencatatan
dalam pelaporan

Siswa mampu mendeskripsikan
pengertian kode etik

Siswa mampu mendeskripsikan
keselamatan dan kesehatan kerja

Aplikasi

Siswa mampu :
 Menentukan

o jenis-jenis komunikasi
o metode  pekerjaan sosial

dalam menyelesaikan masalah
 Menerapkan

o metode pengumpulan data
o prinsip-prinsip dalam

pekerjaan sosial
 Memilih

o bentuk-bentuk  relasi
pertolongan

o sumber-sumber bantuan dalam
pekerjan sosial

 Mengklasifikasikan

Siswa mampu :
 Menentukan jenis kasus
 Memilih

o jenis-jenis laporan
harian, proses, ringkas,
catatan ringkas, catatan
kasus

o laporan kasus dalam file
 Menerapkan

o penyimpanan laporan
kasus dalam file

o penjagaan kerahasiaan
File  klien

Siswa mampu menerapkan
kode etik dalam menjalankan
hubungan kerja dengan:
 klien
 kolega

Siswa mampu :
 Mengurutkan prosedur K3
 Menerapkan

o metode prosedur K3
o konsep lingkungan

kerja
 Menyeleksi prosedur K3
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Level Kognitif

Lingkup Materi

Kerja Sama Klien (Individu
/Kelompok/Komunitas/Masyarakat)

Dengan Lingkungan Sosial

Pencatatan, Pelaporan, Dan
Temu Bahas Kasus

Kode Etik Pekerjaan Sosial
Keselamatan, Kesehatan

Kerja Dan Lingkungan Hidup
(K3LH

o umpan balik dalam
komunikasi

o sistem dasar praktik dalam
pekerjaan sosial

Penalaran dan
Logika

Siswa mampu :
 Merancang kontrak pertolongan
 Membandingkan jenis-jenis relasi

pertolongan
 Merumuskan langkah-langkah

pemecahan masalah dalam
pemberian bantuan

 Membandingkan pekerjaan sosial
sebagai profesi dan sebagai
filantropi

Siswa mampu :
 Merancang format kasus
 Meyimpulkan laporan kasus
 Menyeleksi kerahasiaan file

klien dalam prinsip khusus
 Memilih format laporan

kasus
 Menganalisis pertemuan

bahas kasus
 Membangun komitmen

pertolongan kasus
 Menelaah kerahasiaan fie

klien

Siswa mampu :
 Mengkorelasikan kode etik

dalam menjalankan kerja
dengan masyarakat34

 Mengkaitkan kode etik
dalam menjalankan
hubungan kerja dengan
kolega

Siswa mampu menyimpulkan
tindakan pertolongan pada
kecealakaan


