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Getting the books silabus smk kurikulum 2013 teknik
kendaraan ringan now is not type of inspiring means. You
could not without help going past book addition or library or
borrowing from your friends to entry them. This is an no
question simple means to specifically acquire guide by online. This online publication silabus smk kurikulum 2013
teknik kendaraan ringan can be one of the options to
accompany you later than having further time.
It will not waste your time. say you will me, the e-book will
enormously space you extra business to read. Just invest
little times to entrance this on-line broadcast silabus smk
kurikulum 2013 teknik kendaraan ringan as capably as
evaluation them wherever you are now.
Because it’s a charity, Gutenberg subsists on donations. If
you appreciate what they’re doing, please consider making a
tax-deductible donation by PayPal, Flattr, check, or money
order.
Cara membuat silabus K13 Cara membuat Silabus #silabus
#perangkatpembelajaran #program
Cara Membuat Silabus SMK Kurikulum Revisi 2013 || Rizky
Hardata RH || Sumatera BaratCara menyusun SILABUS
Kurikulum 2013 FORMAT SILABUS TERBARU
Cara Menyusun Silabus SD Kurikulum Kondisi Khusus
(Darurat) dengan MudahSILABUS IPA TERAPAN K13
KURIKULUM 2013 SMK Literasi Digital dan Kurikulum
Operasional di Satuan Pendidikan SMK
Penyusunan Perangkat Pembelajaran Part 1
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Kurikulum 2013: Silabus#2 ISI SILABUS DESKRIPSI
MATAKULIAH | e learning | lecturer.darmajaya.ac .id Cara
Mudah Membuat Analisis SKL, KI, KD, dan IPK Cara Buat
Cover Cantik dengan Word: Cover Makalah, Proposal,
Program, dll.
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(IPK) KURIKULUM 2013BUKU KERJA GURU K13 REVISI
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Video - Bahasa Inggris Kelas 10 - Kurikulum 2013 Tutorial
Membuat Daftar Isi Otomatis dan Penomoran Halaman MS
Word 2013 Bagaimana cara membuat RPP satu lembar?
INILAH GAMBARAN SOAL TES KOMPETENSI TEKNIS
PPPK 2021 SESUAI KISI KISI TERBARU - WAJIB
PELAJARI!! Belajar Bahasa Inggris ketika kamu tidur ||| Frasa
dan Kata Bahasa Inggris Paling Penting Download Rpp Smk
Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas X XI XII Semester 1 dan 2
Konsep Dasar Pengembangan Silabus Kurikulum 2013
Revisi 2019 Part 1
Nisrina Nibras 11 A8 (fungsi komposisi dan Ivers) good job
girlsCara Membuat Silabus cara membuat rpp kurikulum
2013 || Adiwiyata MUDAH DAN GAK RIBET Taofik 11A7
(Fungsi Komposisi) Good Job Man ! Silabus K13 SMP Revisi
Terbaru Lengkap Semua Kelas MEMBUAT RPP DARING
MUDAH, DAN PRAKTIS sachs dolmar 112 service manual
hiappore, mcsa mcsa windows server 2016, rules cynthia
lord, the pentium microprocessor by james l antonakos,
vector mechanics solution 9th edition, commanders safety
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Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum
SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK
2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi
Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik
dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan
aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis,
disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji
kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun
2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada
lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar
Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI
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dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar
Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini
sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah
diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari
aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam
memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga
dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran
sesuai konteks di kelas masing-masing.
Buku "Gambar Teknik Mesin" unuk SMK/MAK Kelas X ini
disusun berdasarkan kurikulum 2013 KI & KD Spektrum
terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada
paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan
terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching)
menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat
kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang
berpusat kepada peserta didik (students centered).
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum
SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK
2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi
Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik
dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan
aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis,
disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji
kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun
2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada
lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar
Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI
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dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar
Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini
sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah
diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari
aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam
memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga
dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran
sesuai konteks di kelas masing-masing.
Buku ini berisi dasar-dasar teknik komputer, mulai dari bab
pertama dan kedua yang merupakan penjelasan tentang
mikroprosesor, serta pemaparan organisasi dan arsitektur
komputer. Termasuk di dalamnya berupa penjelasan fungsi
dari bagian-bagian CPU, siklus instruksi, set instruksi dan
mode pengalamatannya. Selain itu, pada bab-bab berikutnya
dijelaskan pula mengenai sistem bus, sistem input/output,
komunikasi serial dan penjelasan beberapa protokol
komunikasi. Penulis berharap dengan hadirnya buku ini dapat
memperkaya khasanah referensi bagi mereka yang mengajar
dan belajar dalam bidang sistem komputer maupun teknik
komputer di tingkat SMK khususnya, karena dalam
penyusunannya, penulis banyak menyesuaikan dengan
silabus sistem komputer dan komputer terapan kurikulum
2013 tingkat SMK. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi
para pelajar di tingkat perguruan tinggi maupun dari kalangan
umum juga dapat menggunakan buku ini.
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum
SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK
2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi
Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik
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dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan
aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis,
disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji
kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun
2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada
lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar
Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI
dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar
Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini
sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah
diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari
aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam
memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga
dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran
sesuai konteks di kelas masing-masing.
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum
SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK
2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi
Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik
dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan
aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis,
disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji
kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun
2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada
lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar
Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI
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dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar
Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini
sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah
diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari
aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam
memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga
dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran
sesuai konteks di kelas masing-masing.
Bertambahnya jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di
Indonesia tidak didukung dengan penambahan bahan ajar
yang signifikan, khususnya bahan ajar pada mata pelajaran
produktif di SMK. Sesuai tuntutan Kurikulum 2013, yang
mewajibkan mata pelajaran gambar teknik mesin dengan
sistem CAD 2D pada bidang keahlian teknologi dan
rekayasa, khususnya teknik mesin pada semester 3, dan
semester 4 (pada tingkat XI), maka penulis berusaha untuk
membuat bahan ajar gambar teknik yang dapat
meningkatkan kompetensi siswa, baik kompetensi kognitif,
afektif, dan psikomotor. Buku ini disusun dengan kaidah
penulisan bahan ajar yang disesuaikan dengan Silabus dan
Rencana Pelaksanaan dan Pembelajaran (RPP), pada mata
pelajaran gambar teknik dengan bantuan software Computer
Aided Design (CAD). Adapun materi pada buku ini
diantaranya: Pengenalan software CAD (Mechanical
Desktop/MD),Mengaktifkan Piranti Sistem CAD, Perintah
Menggambar CAD 2D, persipan menggambar CAD 2D,
Perintah Modifikasi gambar 2D, Menggambar Isometrik, dan
Mencetak gambar.
Buku ÒTeknologi Dasar OtomotifÓ untuk SMK/MAK Kelas X
ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum
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terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada
paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan
terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching)
menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat
kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang
berpusat kepada peserta didik (students centered). Buku ini
disajikan sedemikian sehingga mudah dipahami dan
diterapkan pada program keahlian. Buku ini dilengkapi
dengan tur- tur berikut. 1. Pendahuluan, berisi kompetensi
dasar, deskripsi pembelajaran, waktu, prasyarat, petunjuk
penggunaan buku, dan tujuan akhir pembelajaran. 2.
Kegiatan Pembelajaran, berisi materi-materi pembelajaran
yang disusun menjadi 14 kegiatan pembelajaran sesuai
dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 3.
Rangkuman, berisi intisari dari kegiatan pembelajaran yang
dipelajari. 4. Tugas Mandiri, berisi latihan soal dan kegiatan
yang harus dikerjakan peserta didik secara mandiri. 5. Tugas
Kelompok, berisi latihan soal dan kegiatan yang harus
dikerjakan peserta didik secara kelompok. 6. Uji Kompetensi,
berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengasah kemampuan
peserta didik. 7. Soal Variasi, berisi soal-soal variasi untuk
mengasah kemampuan peserta didik. 8. Uji Kompetensi
Semester Gasal, berisi soal-soal pilihan ganda untuk
mengukur pengetahuan peserta didik selama satu semester.
9. Uji Kompetensi Semester Genap, berisi soal-soal pilihan
ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik selama
dua semester.

Buku yang berjudul Dasar Perancangan Teknik Mesin
SMK/MAK Kelas X ini dapat hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi
Keahlian Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, dan Teknik
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Pengecoran Logam. Buku ini berisi pengetahuan Teknik
Pemesinan, Teknik Pengelasan dan Teknik Pengecoran
Logam yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun
2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Dasar
teknik • Perlakuan panas dan teknik pengujian pada logam •
Teknik penanganan material • Mesin tenaga fluida • Dasar
kelistrikan dan sistem kontrol • Ilmu mekanika • Analisis gaya
aksi, reaksi, dan sistem gerak • Kekuatan sambungan, poros,
pasak dan transmisi Berdasarkan materi yang telah disajikan,
para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher
Order Thinking Skills) dengan cara menanya,
mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal
berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan
untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi
sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah
disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di
bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu
berkompetisi di dunia kerja.
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