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

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

MATA PELAJARAN : Dasar-Dasar Tata Kecantikan
KURIKULUM : 2006

Level Kognitif

Lingkup Materi

Menerapkan
Keselamatan, Kesehatan
Kerja (K3) dan Hygiene

Memahami Komunikasi
dalam Pelayanan Jasa

Memahami Anatomi
dan Fisiologi

Memahami Kosmetika
Kecantikan

Memahami SPA

Pengetahuan dan
Pemahaman

- Menjelaskan
- Mengidentifikasi
- Mengelompokkan

Siswa mampu :
 Menjelaskan

o keselamatan,
kesehatan kerja (K3),
dan hygiene sanitasi.

o hygiene lingkungan
dan perusahaan di
bidang kecantikan

o pencegahan
penularan penyakit
di lingkungan kerja

 Mengidentifikasi jenis
dan pertumbuhan
bakteri,  jamur dan virus

Siswa mampu menjelaskan
 prinsip kerja di salon
 perilaku proporsional
 hospitaly
 body language
 teknik berkomunikasi

yang baik di salon
 kebersihan dan

kesehatan personal

Siswa mampu
menjelaskan
 anatomi, fisiologi,

kelainan dan penyakit
kulit dan rambut.

 susunan dan fungsi
kulit sesuai anatomi
dan fisiologi

 anatomi dan fisiologi
saluran peredaran
darah, jaringan otot
dan saluran sketsal

Siswa mampu :
 Menjelaskan

o bahan sediaan
kosmetik dan
fungsinya

o manfaat kosmetik
kulit kepala dan
rambut

 Mengelompokkan
pengelompokan
kosmetik

 Mengidentifikasi
o Kandungan

kosmetik
o jenis kosmetik
o Kontra indikasi

Siswa mampu
menjelaskan
 pengertian dan

tujuan spa
 sejarah spa
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Level Kognitif

Lingkup Materi

Menerapkan
Keselamatan, Kesehatan
Kerja (K3) dan Hygiene

Memahami Komunikasi
dalam Pelayanan Jasa

Memahami Anatomi
dan Fisiologi

Memahami Kosmetika
Kecantikan

Memahami SPA

Aplikasi
 Mengklasifikasi
 Menentukan
 Memilih
 Menerapkan

Siswa mampu :
 Menentukan bahan

pembersih dan bahan
saniter

 Mengklasifikasikan
miikroorganisme
penyebab kelainan kulit
dan rambut serta
penularan penyakit

 Menerapkan
o cara pembersihan

dan sanitasi
peralatan  serta
ruang kecantikan.

o cara pemberian
pertolongan pertama
pada kecelakaan

o prosedur kesehatan
dan keselamatan
kerja untuk penata
kecantikan dan klien

Siswa mampu menentukan
 komunikasi dua arah

yang efektif
 cara berkomunikasi

dengan kolega dan
pelanggan.

 prosedur menerima
tamu/klien

Siswa mampu
menentukan
 kelainan postur tubuh
 kontra indikasi

terhadap perawatan
kulit

 kelainan kulit
 struktur dan lapisan

kulit
 struktur dan lapisan

rambut
 susunan dan fungsi

lapisan kulit
 susunan dan fungsi

lapisan rambut

Siswa mampu :
 Memilih :

o produk kosmetik
yang tepat sesuai
dengan tujuan
penggunaan

o formula kosmetik
sesuai jenis dan
kegunaan

 Mengklasifikasi
pengetahuan
terhadap produk
kosmetik
o kosmetik

tradisional
o kosmetik modern

 Menentukan jenis,
tipe dan bentuk
kosmetik

Siswa mampu :
 Menentukan

pengertian dan
tujuan Spa

 Mengklafikasi :
o macam-macam

bahan dan
kosmetik Spa

o macam-macam
teknik Spa

o macam-macam
essensial oil
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Level Kognitif

Lingkup Materi

Menerapkan
Keselamatan, Kesehatan
Kerja (K3) dan Hygiene

Memahami Komunikasi
dalam Pelayanan Jasa

Memahami Anatomi
dan Fisiologi

Memahami Kosmetika
Kecantikan

Memahami SPA

Penalaran dan Logika
- mendiagnosis
- menganalisis
- membandingkan
- merencanakan

Siswa mampu menganalisis
 penyebab kelainan kulit

dan rambut berdasarkan
jenis mikroorganisme
serta pencegahannya

 kejadian di salon
berdasarkan
keselamatan kerja
meliputi kecelakaan
kerja, api dan kebakaran
serta perlindungan kerja.

 persiapan dan
pemeliharaan kerja

Siswa mampu
menganalisis
 etika profesionalisme

dalam berkomunikasi
 standar penampilan

personal

Siswa mampu
menganalisis
 kelainan postur tubuh

dan jenis lemak
dalam tubuh manusia

 pengetahuan gizi,
olah tubuh dan berat
badan seimbang
untuk kecantikan

Siswa mampu
 Mendiagnosis :

o kandungan,
penggolongan,
kegunaan dan
efek samping
kosmetika

o tanda-tenda
reaksi kimia
terhadap kulit
dan rambut

 Merencanakan
pembuatan
kosmetika tradisional

Siswa mampu  :
 Mendiagnosis

kebutuhan
pelanggan tentang
perawatan

 Membandingkan
jenis-jenis teknik
Spa


