KISI-KISI MATERI PLPG
MATA PELAJARAN KEPERAWATAN GIGI
Standar Kompetensi Guru (SKG)
No

Kompetensi
Utama

a
1

b
Pedagogik

Kompetensi Inti Guru
(KI)

Indikator
Pencapaian
Kompetensi (IPK)

Materi Pokok

F

D
Memahami karakteristik
peserta didik yang
berkaitan dengan aspek
fisik, intelektual, sosio
emosional, moral,
spiritual, dan latar
belakang social budaya.

E
Membedakan dan
menyesuaikan
perkembangan
peserta didik
berdasarkan
karakteristiknya

Pedagogik

Memahami potensi peserta
didik dalam mata pelajaran
yang diampu

- Potensi peserta didik
sebagai
asisten
dental

Pedagogik

Memahami masalah belajar
peserta didik dalam

Membedakan,
menggali
dan
mengeksplorasi
potensi
peserta
didik
- Menganalisis
masalah belajar
peserta didik
- Mengklasifikasikan
masalah belajar
peserta didik
- Merancang
metode
pembelajaran
sesuai
kemampuan
peserta didik
- Menerapkan
berbagai
teori
belajar
dan
prinsip-prinsip
pembelajaran
- Memadukan
berbagai
teori
belajar
dan
prinsip-prinsip
pembelajaran
- Menerapkan
berbagai
pendekatan,
strategi, metode,
dan
teknik
pembelajaran
- Merancang
berbagai
pendekatan,
strategi, metode,
dan
teknik
pembelajaran

- Teori belajar dan
prinsip pembelajaran
- Teori belajar dan
prinsip pembelajaran
sebagai
asisten
dental

Pedagogik

C

Kompetensi Guru Mata
Pelajaran (KD)

Menguasai
karakteristik peserta
didik dari aspek fisik,
moral, spiritual,
sosial, kultural,
emosional, dan
intelektual.

Menguasai teori
belajar dan prinsip prinsip pembelajaran

Pedagogik

Pedagogik

Memahami teori
dan prinsip pembelajaran

belajar
prinsip

Memahami berbagai
pendekatan, strategi,
metode, dan teknik
pembelajaran

Menguasai prinsipprinsip pengembangan
kurikulum

Memahami kurikulum yang
terkait dengan mata
pelajaran yang diampu

Menyusun satuan
pembelajaran
sesuai
dengan
KIKD
asisten
dental

- Perkembangan
peserta didik
- Karakteristik peserta
didik

- Masalah belajar
peserta didik
- Alternatif pemecahan
masalah
belajar
peserta didik
- Pembelajaran sesuai
dengan kemampuan
belajar peserta didik

- Pendekatan
pembelajaran
- Strategi
pembelajaran
- Metode pembelajaran
- Teknik pembelajaran

- Prinsip
pengembangan
satuan pembelajaran
sebagai
asisten
dental
- Rancangan
satuan

pembelajaran sesuai
KIKD asisten dental
Pedagogik

Memahami tujuan pembelajaran yang diampu

- Merancang tujuan
pembelajaran
sesuai kurikulum
asisten dental
- Menganalisis
kesesuaian tujuan
pembelajaran

- Tujuan
belajaran
dental

Pedagogik

Memahami
materi
pembelajaran yang diampu
terkait
dengan
tujuan
pembelajaran

Menyiapkan materi
pembelajaran
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran

Pedagogik

Memahami indikator dan
instrumen penilaian.

Merumuskan
indikator
instrumen
penilaian.

- Pemilihan
materi
pembelajaran
- Kategori
materi
pembelajaran
- Referensi pendukung
materi pem-belajaran
- Metode
penilaian
pembelajaran
- Jenis
penilaian
pembelajaran
- Instrumen penilaian
pembelajaran
- Indikator
penilaian
pembelajaran
- Rubrik
penilaian
pembelajaran

- Memilih
media
pembelajaran dan
sumber
belajar
yang relevan
- Memadukan
media
pembelajaran dan
sumber
belajar
yang relevan
Mengelola
teknologi informasi
dan
komunikasi
untuk kepentingan
pembelajaran
- Mengatur
berbagai strategi
komunikasi dalam
pembelajaran
- Menilai
hasil
komunikasi dalam
praktek
pembelajaran

- Media pembelajaran
- Sumber belajar yang
inovatif

dan

pemasisten

Pedagogik

Menguasai penerapan
media pembelajaran
untuk mencapai
tujuan pembelajaran

Memahami media
pembelajaran dan sumber
belajar yang relevan
dengan karakteristik
peserta didik dan mata
pelajaran yang diampu
untuk mencapai tujuan
pembelajaran

Pedagogik

Menguasai teknologi
informasi dan
komunikasi untuk
kepentingan
pembelajaran
Menguasai komunikasi
secara efektif,
empatik, dan santun
dengan peserta didik

Memahami teknologi
informasi dan komunikasi
untuk kepentingan
pembelajaran

Menguasai penilaian
dan evaluasi proses
dan hasil belajar

Memahami prinsip-prinsip
penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar

- Merancang
instrumen
penilaian
dan
evaluasi
proses
dan hasil belajar

- Rubrik
penilaian
proses
dan
hasil
belajar
- Evaluasi proses dan
hasil belajar

Pedagogik

Memahami aspek-aspek
proses dan hasil belajar
yang penting untuk dinilai
dan dievaluasi

mengevaluasi
proses dan hasil
belajar yang sesuai
tuntutan KIKD

- Aspek-aspek
penilaian
dan
evaluasi
proses
belajar
- Aspek-aspek
penilaian
dan
evaluasi hasil belajar

Pedagogik

Memahami prosedur
penilaian dan evaluasi

Merumuskan
prosedur penilaian

- Prosedur
penilaian
dan evaluasi proses

Pedagogik

Pedagogik

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

- Teknologi informasi
pembelajaran
- Komunikasi
dalam
pembelajaran
- Komunikasi
efektif
dalam pembelajaran
- Komunikasi empatik
dalam pembelajaran
- Komunikasi
santun
dalam pembelajaran
- Strategi komunikasi
dalam pembelajaran
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proses dan hasil belajar

dan evaluasi proses
dan hasil belajar

Pedagogik

Memahami administrasi
penilaian proses dan hasil
belajar

Melaksanakan
administrasi
penilaian
proses
dan hasil belajar

Pedagogik

Memahami evaluasi proses
dan hasil belajar

Melaksanakan
evaluasi
proses
dan hasil belajar

Pedagogik

Menguasai tindakan
reflektif untuk
peningkatan kualitas
pembelajaran

Melaksanakan tindakan
refleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

Profesional

Menguasai materi,
struktur, konsep, dan
pola pikir keilmuan

Menguraikan pekerjaaan
administrasi pelayanan
kesehatan gigi secara teliti
dan efesien.

Mensimulasikan
pekerjaaan
administrasi
pelayanan
kesehatan gigi

Menguraikan komunikasi
inter personal

Melatih
komunikasi
personal

Profesional

- Merencanakan
refleksi
pembelajaran
- Mengevaluasi
hasil
refleksi
pembelajaran

inter

Profesional

Melaksanakan
pengoperasian alat
penunjang

- Mengoperasikan
alat penunjang
- Mengatur
alat
penunjang

Profesional

Menguraikan pengelolaan
bahan dan obat kedokteran
gigi

- Menyiapkan
bahan dan obat
kedokteran gigi
- Mengklasifikasikan
bahan dan obat
kedokteran gigi
- Mengelola bahan
dan
obat
kedokteran gigi

Profesional

Menguraikan cara
manipulasi bahan praktek
kedokteran gigi

Profesional

Menguraikan tahapan
asistensi dokter gigi secara
baik dan efektif

Mengelola
cara
manipulasi bahan
kedokteran gigi
- Menentukan
prosedur asistensi
dokter gigi secara
baik dan efektif
- Mengelola
peralatan

belajar
- Prosedur
penilaian
dan evaluasi hasil
belajar
- Dokumen
penilaian
proses
dan
hasil
belajar
- Tabulasi
dokumen
penilaian proses dan
hasil belajar
- Telaah
proses
belajar

dan

evaluasi
hasil

- Indikator
keberhasilan
pembelajaran
- Mutu pembelajaran

- Dokumen
pemeriksaan gigi
- Bahan
kedokteran
gigi
- Biaya perawatan gigi
dan pembukuan
- Rekapitulasi tindakan
- Rekam medis
- Jenis
komunikasi
inter personal
- Cara komunikasi inter
personal
- Prinsip-prinsip
komunikasi
inter
personal
- Cara kerja kompresor
- Posisi duduk pasien
- Cara kerja dental
unit
- Pembacaan rontgen
foto
- Cara kerja sterilisator
- Instrumen
pemeriksaaan
- Bahan
kedokteran
gigi
- Obat-obatan
kedokteran gigi
- Cara
penyimpanan
bahan
dan
obat
kedokteran gigi
- Transfering
bahan
dan obat kedokteran
gigi
- Pengadukan
bahan
cetak
- Pengadukan
glass
ionomer
- Cara
pemasangan
suction
- Alat
dan
bahan
penambalan
gigi
amalgam
- Alat
dan
bahan

asistensi
gigi

dokter
-

Profesional

Menguraikan komunikasi
terapeutik

Profesional

Menguraikan pemeliharaan
alat-alat kedokteran gigi

Profesional

Menguraikan tindakan
penanganan kegawat
daruratan gigi dan mulut

Profesional

Menguraikan tahapan
kegiatan sterilisasi dan
desinfeksi

Mensimulasikan
komunikasi
terapeutik

penambalan gigi glass
ionomer
Alat
dan
bahan
perawatan
saluran
akar
Alat
dan
bahan
penambalan komposit
Alat
dan
bahan
pencabutan
gigi
sulung
Alat
dan
bahan
pencabutan
gigi
permanen
Cara
memfiksasi
pasien

- Jenis-jenis
komunikasi
terapeutik
- Tahapan komunikasi
terapeutik
- Anamnesa pasien
- Konseling pasien

- Menerapkan
pemeliharaan alat
-alat kedokteran
gigi
- Memisahkan alatalat
sesuai
tindakan
- Mengevaluasi
penggunaan alatalat
sesuai
tindakan

- Prosedur
pemeliharaan
alat
kedokteran gigi
- Alat-alat
pemeriksaan
diagnostik
- Alat-alat penambalan
gigi
- Alat-alat pencabutan
gigi
- Alat-alat
bedah
mulut
- Alat-alat kedokteran
gigi spesialistik
- Penataan alat

Menentukan
tindakan kegawat
daruratan gigi dan
mulut

- Basic live support
- Anafilaktik syock
- Penanganan dislokasi
rahang
- Pendarahan
pada
rongga mulut
- Cara mencuci tangan
- Sterilisasi
- Desinfeksi
- Alat-alat kritis
- Alat-alat semi kritis
- Alat-alat non kritis
- Metode
sterilisasi
sesuai jenis alat
- Alat pelindung diri
- Sampah
medis
infeksius
- Sampah medis non
infeksius

- Menerapkan
kegiatan
sterilisasi,
desinfeksi
dan
perlindungan diri
- Memilih metode
dalam sterilisasi
dan desinfeksi
- Mengklasifikasikan
alat-alat
dan
limbah medis

