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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA 
PELAJARAN  

PERALATAN  TANGAN  DAN MESIN PENGERJAAN KAYU 
 

KOMPETENSI INTI 
KELAS: XI 

KOMPETENSI DASAR 

KI-1  
Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

1.1.Memahami nilai-nilai keimanan 
dengan menyadari hubungan 
keteraturan dan kompleksitas 
alam terhadap kebesaran 
Tuhan yang menciptakannya  

1.2.Mendeskripsikan kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
berbagai sumber energi di alam  

1.3. Mengamalkan nilai-nilai 
keimanan sesuai dengan ajaran 
agama dalam kehidupan 
sehari-hari 

K-2 
Menghayatidan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung-
jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan 
menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 

2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu; objektif; 
jujur; teliti; cermat; tekun; hati-
hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
mempelajari peralatan dan mesin 
pengerjaan kayu 

2.2. Peduli terhadap keselamatan diri 
dan lingkungan dengan 
menerapkan prinsip dan 
keselamatan kerja saat melakukan 
kegiatan pengamatan dan 
simulasi penggunaan peralatan 
dan mesin pengerjaan kayu 



KOMPETENSI INTI 
KELAS: XI 

KOMPETENSI DASAR 

K-3 
Memahami, menerapkan, 
dan menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang 
kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
 
 
 

3.1.Mengidentifikasi Peralatan 
Tangan  

3.2.Mengidentifikasi Peralatan 
Portable 

3.3.Mendeskripsikan Peralatan 
Tangan  

3.4.Menganalisis cara Merawat 
Peralatan Tangan   

3.5.Menjelaskan cara memperbaiki 
Peralatan Tangan   

3.6.Menjelaskan cara 
menggunakan Peralatan 
Portable 

3.7. Menganaliss cara perawatan    
Peralatan Portable 

3.8. Menganalisis cara 
memperbaiki Peralatan Portable 

 
K-4 
Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah 
konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, 
bertindak secara efektif 
dan kreatif, dan mampu 
melaksanakan tugas 
spesifik di bawah 
pengawasan langsung. 

4.1 Menganalisis cara penggunaan 
peralatan portable  

4.2 Menganalisis cara perawatan 
dan perbaikan peralatan 
portable 

4.3 Menggunakan Peralatan 
Tangan  

4.4 Merawat Peralatan Tangan   
4.5 Memperbaiki Peralatan Tangan   
4.6 Menggunakan Peralatan 

Portable 
4.7 Merawat Peralatan Portable 
4.8 Memperbaiki Peralatan Portable 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA 
PELAJARAN  

PERALATAN  TANGAN  DAN MESIN PENGERJAAN KAYU 
 

KOMPETENSI INTI 
KELAS: XII 

KOMPETENSI DASAR 

KI-1 
Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

1.1. Memahami nilai-nilai keimanan 
dengan menyadari hubungan 
keteraturan dan kompleksitas alam 
terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya  

1.2. Mendeskripsikan kebesaran Tuhan 
yang menciptakan berbagai sumber 
energi di alam  

1.3. Mengamalkan nilai-nilai keimanan 
sesuai dengan ajaran agama dalam 
kehidupan sehari-hari 

KI-2 
Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung-
jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif 
dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 

2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu; 
objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung 
jawab; terbuka; kritis; kreatif; 
inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan 
percobaan dan berdiskusi  

2.2. Peduli terhadap keselamatan 
diri dan lingkungan dengan 
menerapkan prinsip dan 
keselamatan kerja saat 
melakukan kegiatan 
pengamatan dan percobaan di 
laboratorium lingkungan 

KI-3 3.1. Menjelaskan cara Penggunaan 



KOMPETENSI INTI 
KELAS: XII 

KOMPETENSI DASAR 

Memahami, menerapkan, 
menganalisis, dan 
mengevaluasi 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan metakognitif dalam 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang 
kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 

Mesin Statis /Tetap, jenis gergaji 
bundar bermeja, mesin gergaji 
bundar lengan, mesin ketam 
perata, mesin ketam penebal, 
mesin bor tekan. 

3.2. Menjelaskan cara Melakukan 
perawatan dan perbaikan 
MesinStatis / Tetap, jenis gergaji 
bundar bermeja, mesin gergaji 
bundar lengan, mesin ketam 
perata, mesin ketam penebal, 
mesin bor tekan 

3.3.  Menjelaskan cara Penggunaan 
Mesin Statis /Tetap jenis 
mesin gergaji pita, mesin bor 
horizontal, mesin shaper 
(spindle moulder), mesin over 
head router, dimension saw, 
multy boring mashine, hollow 
chisel morticer, chain morticer, 
mesin bubut kayu, dan special 
attachments  

3.4. Menjelaskan cara Melakukan 
perawatan dan perbaikan 
MesinStatis / Tetap jenis mesin 
gergaji pita, mesin bor 
horizontal, mesin shaper 
(spindle moulder), mesin over 
head router, dimension saw, 
multy boring mashine, hollow 
chisel morticer, chain morticer, 
mesin bubut kayu, dan special 
attachments  

KI-4 
Mengolah, menyaji, 
menalar, dan mencipta 
dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif 
dan kreatif dan mampu 
melaksanakan tugas 
spesifik di bawah 

4.1 Menggunakan Peralatan Mesin 
Statis/ Tetap 
jenis gergaji bundar bermeja, mesin 
gergaji bundar lengan, mesin ketam 
perata, mesin ketam penebal, mesin 
bor tekan. 

4.2. Melakukan perawatan dan 
perbaikan MesinStatis / Tetap, jenis 
gergaji bundar bermeja, mesin 



KOMPETENSI INTI 
KELAS: XII 

KOMPETENSI DASAR 

pengawasan langsung gergaji bundar lengan, mesin ketam 
perata, mesin ketam penebal, 
mesin bor tekan 

4.3. Menggunakan Peralatan Mesin 
Statis/ Tetap jenis mesin gergaji 
pita, mesin bor horizontal, 
mesin shaper (spindle moulder), 
mesin over head router, 
dimension saw, multy boring 
mashine, hollow chisel morticer, 
chain morticer, mesin bubut 
kayu, dan special attachments  

4.4. Melakukan perawatan dan 
perbaikan MesinStatis / Tetap 
jenis mesin gergaji pita, mesin 
bor horizontal, mesin shaper 
(spindle moulder), mesin over 
head router, dimension saw, 
multy boring mashine, hollow 
chisel morticer, chain morticer, 
mesin bubut kayu, dan special 
attachments 
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 Spur Bits 

Dikenal sebagai mata bor kayu dengan ujung mata bor 

runcing pada bagian tengahnya dan pisau pengiris pada 

bagian kelilingnya. Ujung runcing di tengah berfungsi 

untuk menjaga agar mata bor tetap lurus sehingga 

lubang yang dihasilkan presisi dan dengan  yang sama. 

Ukuran  yang tersedia sekitar 6-15mm. 

 

 



 Bit

Yaitu mata bor yang berfungsi untuk membuatlubang 

engsel sendok.Paling baik apabiladioperasikan 

dengan mesin bor duduk yang lebihstabil. Karena 

apabila 

menggunakan mesin 

bortangan akan sulit 

untuk mengendalikan 

kestabilanposisi mata 

bor dan lubang yang 

dihasilkan 

kurangberkualitas. Diameter yang tersedia 

mengikutistandar diameter engsel sendok, dari 15, 

atau 35mm. 

 

Hole saw bits 

Lebih tepat mungkin 

kita sebut gergaji lubang karenabentuk mata bornya 



yang seperti gergaji dengandiameter yang bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan.Berdiameter antara 

25 - 60mm. 
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