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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Rasional 

1. Latar Belakang 

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem 

pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 

Sekolah sebagai pelaksana pendidikan dengan dukungan orang tua dan 

masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan 

pendidikan. Sekolah perlu diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus 

dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. 

Sekolah sebagai institusi otonom diberi peluang untuk mengelola proses 

pengembangan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Konsep pemikiran 

tersebut telah mendorong munculnya pendekatan pengelolaan peningkatan mutu 

berbasis sekolah (school based quality improvement). Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49 (1) 

menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan 

dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 

Selanjutnya pasal 54 (1) menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan 
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dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Sekolah diberi 

kewenangan dan peran yang luas untuk merancang dan melaksanakan 

pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisinya masing-masing dengan tetap 

mengacu pada standar minimal yang ditetapkan pemerintah yaitu Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis 

sekolah sangat penting dilaksanakan karena sekolah lebih mengetahui masalah 

yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan manajemen 

berbasis sekolah merupakan usaha untuk memberdayakan potensi yang ada di 

sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu langkah konkret 

peningkatan mutu pendidikan adalah pemberdayaan sekolah agar mampu 

berperan sebagai subjek penyelenggara pendidikan dengan menyajikan 

pendidikan yang bermutu.  

 

Dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 di 1.273 SMA untuk tahun pelajaran 

2013/2014, termasuk SMA Negeri 1 Pare Kabupaten Kediri, dan berdasarkan 

hasil evaluasi terhadap dokumen kurikulum yang ada (kurikulum 2013/2014), 

maka SMA Negeri 1 Pare perlu melakukan revisi terhadap dokumen tersebut, 

begitu juga dalam implementasinya.  

SMA Negeri 1 Pare Kabupaten Kediri yang terletak lebih kurang 25 km dari 

pusat pemerintahan Kabupaten Kediri beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma 

Bangsa No. 41 Pare. Lokasi SMA Negeri 1 Pare sangat strategis karena berapa 

di tengah kota yang dikelilingi oleh sarana umum milik Pemerintah Kabupaten 

Kediri, misalnya Masjid Agung An-Nuur Pare, Stadion Olahraga Canda 

Bhirawa, dan RSUD Pare.  

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Jawa Timur    Nomor: 

073/BAP-SM/TU/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 status Akreditasi UPTD 

SMA Negeri 1 Pare adalah A. UPTD SMA Negeri 1 Pare mulai tahun pelajaran 

2007/2008 sampai dengan tahun pelajaran 2009/2010 ditetapkan sebagai 
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Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM)/Sekolah Standar Nasional (SSN) di 

bawah pembinaan langsung Direktorat pembinaan SMA Direktorat Jenderal 

Managemen Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional. 

UPTD SMA Negeri 1 Pare berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan 

SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 

Pendidikan Nasioanl Nomor 1216/C4/MN/2008 tanggal 22 Oktober 2008 

ditetapkan sebagai salah satu SMA Rintisan Pusat Sumber Belajar (PSB). 

 

Dukungan Pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap penyelenggaraan 

pendidikan di UPTD SMA Negeri 1 Pare sangat baik. Pemerintah pusat pada 

tahun 2008 memberikan bantuan Peralatan Laboratorium Multimedia, pada 

tahun 2009 memberikan block grant Rintisan Pusat Sumber Belajar , sedangkan 

melalui dana dekontrasi Propinsi Jawa Timur UPTD SMA Negeri 1 Pare 

menerima block grant Peralatan TIK, block grant RSKM/RSSN, dan beasiswa 

BKM.  Pada tahun pelajaran 2011/2012 SMA  Negeri 1 Pare menerima Bantuan 

Sosial APBN-P pembangunan 2 ruang kelas belajar sedangkan  pada tahun 2012 

menerima Bantuan Sosial APBN berupa pembangunan 3 ruang kelas belajar, 

sedangkan pada tahun pelajaran 2013/2014 menerima bantuan sekolah SMA  

Partnership dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kemendikbud. 

 

SMA Negeri 1 Pare pada tahun pelajaran 2015/2016 ditunjuk oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu sasaran Pelaksana Kurikulum 

2013 untuk tahun ketiga. SMA Negeri 1 Pare pada tahun pelajaran 2015/2016 

juga sebagai salah satu SMA pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer 

(UNBK) untuk tahun kedua. Dalam rangka untuk mendukung dan memperlancar 

pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer maka pada tahun anggaran 2015 
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Direktorat Pembinaan SMA memberi Bantuan Sosial Pengadaan Komputer 

untuk pelaksanaan UNBK. 

 

SMA Negeri 1 Pare pada tahun pelajaran 2016/2017 ditunjuk oleh Direktorat 

Pembinaan SMA sebagai SMA Rujukan yang menerapkan Pemenuhan SNP 

tahun 2016. Untuk itu SMA Negeri 1 Pare mendapat bantuan sosial penggunaan 

dana bantuan pemerintah SMA Rujukan yang menerapkan pemenuhan SNP 

sebesar Rp 230.000.000 

Pengembangan kurikulum SMA Negeri 1 Pare tahun pelajaran 2016/2017 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam 

pengembangan kurikulum SMA Negeri 1 Pare; 

2. Beban belajar bagi peserta didik pada SMA Negeri 1 Pare yang didasarkan 

pada hasil analisis konteks, analisis keunggulan lokal serta potensi dan 

minat peserta didik; 

3. Kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan berdasarkan hasil revisi 

kurikulum tahun pelajaran 2015/2016, pemanfaatan hasil analisis kondisi 

riil sekolah, terutama tenaga pendidik dan sarana-prasarana, serta analisis 

terhadap Kurikulum 2013.  

4. Kalender pendidikan SMA Negeri 1 Pare disusun berdasarkan hasil 

perhitungan minggu efektif untuk tahun pelajaran 2016/2017. 

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare menjadi acuan bagi satuan pendidikan 

dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan mengedepankan 

prinsip pengembangan kurikulum dan karakteristik kurikulum 2013 dengan 

penyesuaian terhadap pemanfaatan analisis kondisi riil SMA Negeri 1 Pare 

dan Analisis Kondisi Lingkungan Sekolah. 
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2. Landasan Dasar  

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 

Nasional. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar 

Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan 

Dasar dan Menengah 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 

Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan 

Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan  Menengah  
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11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 

Tahun 2014 Tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah  

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 

Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013  

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan  

Pendidikan Menengah  

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan  Menengah  

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013  

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang  Mata 

Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah 

tanggal 3 April 2014 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah 

19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 

tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah 

20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 

tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah 

22. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah 
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23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Standar Isi  Pendidikan Dasar Dan Menengah 

24. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses  Pendidikan Dasar Dan Menengah 

25. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Standar Penilaian  Pendidikan Dasar Dan Menengah 

26. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar  Pendidikan Dasar 

Dan Menengah 

27. Keputusan  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Nomor 

188.4/1919/103.02/2016  tentang hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari 

libur bagi Satuan Pendidikan  di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016/2017 

28. Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) SMA Negeri 1 Pare tahun Pelajaran 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Tujuan  Penyusunan Kurikulum 

 

1. Tujuan penyusunan kurikulum 
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Kurikulum SMA Negeri 1 Pare disusun agar sekolah memiliki pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pemenuhan delapan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.  

 

2. Acuan Operasional Kurikulum  

 

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare  disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut. 

 

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia  

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan 

kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum SMA Negeri 1 Pare disusun 

yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman 

dan takwa serta akhlak mulia. Khusus untuk peningkatan keimanan dan 

ketakwaan ini di  SMA Negeri 1 Pare dilaksanakan juga program pendalaman 

agama Islam yang diisi dengan kegiatan pengajian, akhlak dan budi pekerti. Selain 

itu peringatan hari-hari besar keagamaan dilaksanakan dengan mengundang 

penceramah yang kompeten atau memanfaatkan warga sekolah juga 

melaksanakan qurban dan bantuan sosial terhadap warga sekitar sekolah yang 

kurang mampu dengan anggaran yang direncanakan di RKAS.  

 

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan peserta didik 

Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia 

secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) 

berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu,  kurikulum SMA Negeri 1 Pare 

disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, 

kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik. 
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3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 

SMA Negeri 1 Pare memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman 

karakteristik lingkungan. Oleh karena itu, kurikulum SMA Negeri 1 Pare memuat 

keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan 

pengembangan daerah.   

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang 

otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong 

partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk 

itu, keduanya harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi.  

5. Tuntutan dunia kerja 

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi 

peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. 

Oleh sebab itu, kurikulum SMA Negeri 1 Pare memuat kecakapan hidup untuk 

membekali peserta didik memasuki dunia kerja.  

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat 

berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama 

perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian 

perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan 

perubahan. Oleh karena itu, kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan secara 

berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni.   

7. Agama 

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan untuk mendukung peningkatan 

iman dan taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan 

kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata 

pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia.  
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8. Dinamika perkembangan global  

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing 

secara global dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dengan 

membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai 

dengan minatnya, agar mereka mampu mengembangkannya secara mandiri di 

dunia nyata/kehidupan sehari-hari agar lulusan SMA Negeri 1 Pare dapat bersaing 

secara global salah satu alternatifnya adalah dengan menempatkan pelajaran 

keterampilan Bahasa Jepang sebagai mata pelajaran kelompok lintas minat  

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan 

peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan 

dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum SMA 

Negeri 1 Pare mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta 

persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam  wilayah NKRI. 

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan dengan memperhatikan 

karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian 

keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus 

terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan 

bangsa lain.  

11. Kesetaraan Jender 

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang 

berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender. Hal ini bisa dilihat pada 

kepengurusan Kelas maupun pada Pengurus OSIS yang sudah memperhatikan 

kesetaraan gender. 

12. Karakteristik satuan pendidikan 

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, 

kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.    
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3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum  

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan oleh satuan pendidikan SMA Negeri 

1 Pare dan Komite Sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.  

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare  dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai 

berikut : 

 

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya. 

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa 

peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian 

tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan 

potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan 

lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada 

peserta didik. 

2. Beragam dan terpadu 

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan dengan memperhatikan 

keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis 

pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, 

suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum 

meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan 

pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan 

kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.  
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 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena 

itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik 

untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni. 

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum SMA Negeri 1 Pare dilakukan dengan   melibatkan 

pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan 

dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan  

kemasyarakatan, dunia usaha dan  dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan 

keterampilan pribadi,  keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan 

keterampilan vokasional. 

5. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum SMA Negeri 1 Pare mencakup keseluruhan dimensi 

kompetensi,   bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan 

disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.  

6.  Belajar sepanjang hayat 

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare diarahkan kepada proses pengembangan, 

pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 

hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan 

formal, nonformal, dan informal  dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan 

lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia 

seutuhnya. 

 

7.  Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah  

Kurikulum SMA Negeri 1 Pare dikembangkan dengan memperhatikan 

kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, 
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berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi 

dan memberdayakan sejalan dengan  Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 

 

A. Visi Sekolah 

Terwujudnya SMA Negeri 1 Pare  yang berbasis imtaq dan iptek, berprestasi dan  

berbudi pekerti luhur 

 

B. Misi Sekolah 

Untuk mewujudkan visi SMA Negeri 1 Pare menetapkan misi sekolah sebagai 

berikut : 

1. Terpenuhinya  Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 

a. Mewujudkan dokumen Kurikulum yang disusun melalui mekanisme yang 

mencakup tujuh tahap penyusunan dengan mengacu pada pedoman 

penyusunan dan pengelolaan KTSP  

b. Mewujudkan Silabus mata pelajaran  kurikulum 2013 untuk 18 mata 

pelajaran  

c. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran menerapkan model – model 

pembelajaran yang inovatif untuk mencapai kompetensi 

d. Mewujudkan 1 kurikulum muatan lokal Bahasa Daerah (Jawa) yang 

penyusunannya melibatkan guru, komite sekolah, dinas pendidikan, dan 

instansi terkait. 

e. Mewujudkan ketuntasan minimal belajar  aspek pengetahuan dan ketrampilan 

minimal 75,0  dan aspek sikap sosial dan spiritual minimal  Baik. 

f. Mewujudkan kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya 

minimal 8 jenis setiap satu tahun pelajaran 
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g. Mewujudkan kegiatan siswa untuk kegiatan keagamaan minimal 10 kali 

setiap satu tahun pelajaran 

h. Mewujudkan kegiatan siswa untuk pembentukan akhlak mulia melalui 

kegiatan pengembangan diri minimal 4 jenis setiap minggu 

i. Mewujudkan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk 

perguruan tinggi minimal 4 kali setiap semester 

j. Menghasilkan lulusan yang diterima di perguruan tinggi terakreditasi 100% 

setiap tahunnya . 

 

2. Terpenuhinya Standar Proses 

a. Menghasilkan RPP untuk 18 mata pelajaran yang disusun dengan 

memperhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi 

aktif siswa dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 

b. Menghasilkan bahan ajar utuk 18 mata pelajaran dalam bentuk cetakan, audio 

visual, dan bahan ajar berbentuk TIK. 

c. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran melaksanakan proses pembelajaran 

saintifik 

d. Menyediakan minimal 27 penasehat akademik yang dapat mendeteksi potensi 

peserta didik 

e. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran melaksanakan remedial sepanjang 

semester 

f. Melaksanakan pengawasan proses pembelajaran secara terprogram dan 

intensif melalui pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut 

minimal 2 kali dalam satu semester 
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3. Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

a. Memenuhi 25% kualifikasi pendidikan tenaga pendidik sekurang-kurangnya  

sarjana (S2)  

b. Memenuhi 100% guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya 

c. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran bersertifikat profesi 

d. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran hadir untuk menjalankan tugas 

mengajar dalam setiap semester 

e. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran yang mampu merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip 

pembelajaran 

f. Mewujudkan kepala sekolah yang mampu menggalang dana pengembangan 

kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 100% dari dana 

ekstrakurikuler dalam rencana kerja sekolah 

g. Mewujudkan kepala sekolah yang dapat melakukan supervisi dan monitoring 

sebanyak minimal 100% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam 

rencana kerja sekolah 

h. Memenuhi 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi pendidikan 

minimal pendidikan menengah yang sesuai dengan bidang tugasnya 

i. Memenuhi minimal 1 orang tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi 

pendidikan sarjana (S1) sesuai dengan bidang tugasnya 

j. Memenuhi minimal 2 orang tenaga laboratorium yang memiliki kualifikasi 

pendidikan diploma satu (D-1) yang sesuai dengan bidang tugasnya 
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4. Pemenuhan Standar Sarana Prasarana 

a. Memenuhi lahan seluas 100% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai 

dengan standar sarana prasarana pendidikan 

b. Mewujudkan lantai seluas 100% dari ketentuan luas minimal sesuai dengan 

standar sarana prasarana pendidikan 

c. Mewujudkan minimal 4 jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan 

d. Mewujudkan instalasi listrik dengan daya minimal 100.000 watt 

e. Mewujudkan minimal 15 prasarana yang dipersyaratkan dalam standar sarana 

prasarana pendidikan 

f. Mewujudkan 27 ruang kelas dengan ukuran dan sarana sesuai dengan 

ketentuan dalam standar sarana prasarana 

 

5. Pemenuhan Standar Pengelolaan 

a. Mewujudkan 1 rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan 

secara tertulis sesuai dengan standar pengelolaan 

b. Mewujudkan 8 pedoman pengelolaan sekolah secara tertulis yang mengatur 

berbagai aspek pengelolaan berupa : KTSP, kalender akademik, struktur 

organisasi sekolah, pembagian tugas diantara guru dan tenaga kependidikan, 

peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode etik sekolah, pedoman 

pembelajaran, dan pedoman penilaian 

c. Mewujudkan 100% kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja 

tahunan 

d. Mewujudkan minimal 8 rencana kerja bidang kesiswaan sesuai standar 

pengelolaan 

e. Mewujudkan minimal 8 rencana kerja kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan standar pengelolaan 

f. Mewujudkan minimal 5 program pendayagunaan pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan  
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g. Mewujudkan minimal 5 program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu 

pada standar sarana dan prasarana 

h. Mewujudkan 4 pedoman pengelolaan pembiayaan yang meliputi biaya 

investasi dan operasional 

i. Mewujudkan 5 kegiatan pengembangan budaya mutu sekolah yang 

menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif 

j. Mewujudkan menjalin minimal 4 kemitraan dengan masyarakat/lembaga di 

luar sekolah yang ditetapkan secara tertulis 

k. Mewujudkan 5 progam pengawasan yang objektif, bertanggungjawab dn 

berkelanjutan terhadap pelaksanaan program kerja sekolah berdasarkan 

standar nasional pendidikan 

l. Mewujudkan minimal 2 kali kegiatan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah 

sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester 

m. Mewujudkan 4 evaluasi pendayagunaan dan kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan sekurang-kurangnya sekali pada setiap akhir semester 

n. Mewujudkan 1 sistem informasi managemen yang memadai untuk 

mendukung administrasi pendidikan yang efektif, dan akuntabel berupa 

Dapodikmen. 

 

6. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan 

a. Mewujudkan 18 perangkat penilaian untuk 18 mata pelajaran yang mengacu 

pada standar penilaian pendidikan 

b. Mewujudkan 100% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian 

sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian 

c. Mewujudkan 100% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, 

pengamatan, penugasan terstruktur, dan penugasan mandiri 
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d. Mewujudkan 100% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui 

kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa 

e. Mewujudkan 100% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa 

disertai balikan yang mendidik 

f. Mewujudkan 100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan 

pembelajaran 

g. Mewujudkan 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa 

kepada Kepala Sekolah setiap akhir semester 

h. Mewujudkan 100% guru melaporkan hasil penilaian aspek sikap spiritual, 

aspek sikap sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan 

i. Mewujudkan 100% mata pelajaran menentukan KKM-nya melalui rapat 

dewan guru 

j. Melaksanakan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, 2 kali 

setiap tahun pelajaran 

k. Mewujudkan 1 pedoman kriteria kenaikan kelas melalui rapat dewan guru 

l. Mewujudkan kriteria kelulusan siswa lebih tinggi minimal 1,0 di atas kriteria 

yang berlaku 

m. Mewujudkan rata-rata nilai Ujian Nasional minimum 8,5 

n. Mewujudkan persentasi kelulusan Ujian Nasional 100% 

o. Melaksanakan Ujian Sekolah Berbasis Komputer untuk 16 mata pelajaran 

yang diujikan sekolah 

p. Melaksanakan Sistem Pengolahan Nilai Ulangan Harian, Ulangan Tengah 

Semester, dan Ulangan Akhir Semester dengan menggunakan E-Rapor. 

   

 

 

 

 



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 20 dari 259  

 

 

 

7. Pemenuhan Standar Pembiayaan 

a. Mewujudkan biaya sebanyak 100% dari anggaran pengembangan pendidik 

dan tenaga kependidikan dalam rencana kerja sekolah 

b. Mewujudkan modal kerja 100% untuk membiayai seluruh kebutuhan 

pendidikan selama satu tahun pelajaran 

c. Mewujudkan biaya sebanyak 100% dari anggaran penunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran selama satu tahu pelajaran 

d. Mewujudkan dana sebanyak 100% dari anggaran kesiswaan selama satu 

tahun pelajaran 

e. Mewujudkan biaya sebanyak 100% dari anggaran pengadaan alat tulis selama 

satu tahun pelajaran 

f. Mewujudkan biaya sebanyak 100% dari anggaran pengadaan bahan habis 

pakai selama satu tahun pelajaran 

g. Mewujudkan biaya sebanyak 100% dari anggaran kegiatn rapat selama satu 

tahun pelajaran 

h. Mewujudkan biaya sebanyak 100% dari pengadaan transport dan perjalanan 

dinas selama satu tahun pelajaran 

i. Mewujudkan biaya sebanyak 100% dari anggaran penggandaan soal-soal 

ulangan selama satu tahun pelajaran 

j. Mewujudkan biaya sebanyak 100% dari anggaran pengadaan daya dan jasa 

selama satu tahun pelajaran 

k. Mewujudkan anggaran sebanyak 100% untuk kegiatan operasional tidak 

langsung selama satu tahun pelajaran 

l. Mewujudkan 100% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan 

keringanan 

m. Mewujudkan 0% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal 

tahun pelajaran 
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n. Mewujudkan subsidi silang untuk membantu 100% siswa kurang mampu 

setiap tahun pelajaran 

o. Mewujudkan 100% pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya 

operasional dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel 

setiap tahun pelajaran 

 

D.Tujuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pare 

Untuk mewujudkan misi sekolah maka SMA Negeri 1 Pare menetapkan tujuan sekolah 

sebagai berikut : 

1) Komponen Pengembangan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 

a. Sekolah mampu mewujudkan dokumen kurikulum melalui mekanisme yang 

mencukup tujuh tahap penyusunan dengan mengacu pada pedoman 

penyusunan dan pengelolaan KTSP 

b. Sekolah mampu mewujudkan silabus untuk 16 mata pelajaran yang mengacu 

pada Kurikulum 2013 

c. Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mata pelajaran menerapkan 

pendekatan pembelajaran saintifik 

d. Sekolah mampu mewujudkan minimal 1 kurikulum muatan lokal Bahasa 

Jawa yang penyusunnya melibatkan guru, komite sekolah, dinas pendidikan, 

dan instansi terkait 

e. Mewujudkan ketuntasan minimal belajar  aspek pengetahuan dan ketrampilan 

minimal 75 dan aspek sikap minimal Baik 

f. Sekolah mampu memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya 

seni dan budaya minimal 8 jenis setiap satu tahun peajaran 
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g. Sekolah mampu memfasilitasi kegiatan siswa untuk kegiatan keagamaan 

minimal 8 kali setiap satu tahun pelajaran 

h. Sekolah mampu memfasilitasi kegiatan siswa untuk pembentukan akhlak 

mulia melalui kegiatan pengembangan diri minimal 4 jenis setiap minggu 

i. Sekolah mampu memfasilitasi kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan 

seleksi masuk perguruan tinggi minimal 4 kali setiap semester 

j. Sekolah mampu menghasilkan lulusan yang diterima di perguruan tinggi 

terakreditasi 100% setiap tahunnya 

  

2) Komponen Pengembangan Standar Proses 

a. Sekolah mampu menghasilkan RPP untuk 18 mata pelajaran yang disusun 

dengan memperhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong 

partisipasi aktif siswa dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

b. Sekolah mampu menghasilkan bahan ajar utuk 18 mata pelajaran dalam 

bentuk cetakan, audio visual, dan bahan ajar berbentuk TIK 

c. Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mata pelajaran melaksanakan 

proses pembelajaran meliputi pendekatan pembelajaran  sainstifik 

d. Sekolah mampu menyediakan minimal 27 penasehat akademik yang dapat 

mendeteksi potensi peserta didik 

e. Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mata pelajaran melaksanakan 

remedial sepanjang semester 

f. Sekolah mampu melaksanakan pengawasan proses pembelajaran secara 

terprogram dan intensif melalui pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, 

dan tindak lanjut minimal 2 kali dalam satu semester 
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3) Komponen Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kepependidikan 

a. Sekolah mampu memenuhi 25% kualitas pendidikan guru minimum sarjana 

(S2)  

b. Sekolah mampu memenuhi 100% guru mata pelajaran mengajar sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya 

c. Sekolah mampu memenuhi 100% guru mata pelajaran bersertifikat profesi 

d. Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mata pelajaran hadir untuk 

menjalankan tugas mengajar dalam setiap semester 

e. Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mata pelajaran yang mampu 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai 

dengan prinsip-prinsip pembelajaran 

f. Sekolah mampu mewujudkan seorang kepala sekolah yang mampu 

menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri 

sebanyak 76% dari dana ekstrakurikuler dalam rencana kerja sekolah 

g. Sekolah mampu mewujudkan seorang kepala sekolah yang dapat melakukan 

supervisi dan monitoring sebanyak minimal 100% dari kegiatan monitoring 

yang direncanakan dalam rencana kerja sekolah 

h. Sekolah mampu memenuhi 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi 

pendidikan minimal pendidikan menengah yang sesuai dengan bidang 

tugasnya 

i. Sekolah mampu memenuhi minimal 1 orang tenaga perpustakaan yang 

memiliki kualifikasi pendidikan S-1 yang sesuai dengan bidang tugasnya 

j. Sekolah mampu memenuhi minimal 2 orang tenaga laboratorium yang 

memiliki kualifikasi pendidikan diploma satu (D-1) yang sesuai dengan 

bidang tugasnya 
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4) Komponen Pengembangan Standar Sarana Prasarana 

a. Sekolah mampu memenuhi lahan seluas 100% dari ketentuan luas lahan 

minimal sesuai dengan standar sarana prasarana pendidikan 

b. Sekolah mampu memiliki lantai seluas 100% dari ketentuan luas minimal 

sesuai dengan standar sarana prasarana pendidikan 

c. Sekolah mampu memiliki minimal 4 jenis sanitasi sebagai persyaratan 

kesehatan 

d. Sekolah mampu memiliki instalasi listrik dengan daya minimal 100.000 watt 

e. Sekolah mampu menyediakan minimal 15 prasarana yang dipersyaratkan 

dalam standar sarana prasarana pendidikan 

f. Sekolah mampu menyediakan 27 ruang kelas dengan ukuran dan sarana 

sesuai dengan ketentuan dalam standar sarana prasarana 

g. Sekolah mampu menyediakan 27 unit LCD projector yang terpasang di setiap 

kelas sesuai dengan ketentuan dengan memerhatikan faktor teknis, 

keamananan dan kenyamanan 

h. Sekolah mampu menyediakan 27 unit CCTV yang terpasang di setiap kelas 

sesuai dengan ketentuan dengan memerhatikan faktor teknis, keamananan 

dan kenyamanan 

 

5) Komponen Pengembangan Standar Pengelolaan 

a. Sekolah memiliki 1 rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan 

secara tertulis sesuai dengan standar pengelolaan 

b. Sekolah mampu menghasilkan 8 pedoman pengelolaan sekolah secara tertulis 

yang mengatur berbagai aspek pengelolaan berupa: KTSP, kalender akademik, 

struktur organisasi sekolah, pembagian tugas diantara guru dan tenaga 

kependidikan, peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode etik sekolah, 

pedoman pembelajaran, dan pedoman penilaian 
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c. Sekolah dapat mewujudkan minimal 100% kegiatan dilaksanakan sesuai 

dengan rencana kerja tahunan 

d. Sekolah mampu melaksanakan minimal 8 rencana kerja bidang kesiswaan 

sesuai standar pengelolaan 

e. Sekolah mampu melaksanakan minimal 8 rencana kerja kurikulum dan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar pengelolaan 

f. Sekolah mampu melaksanakan minimal 5 program pendayagunaan pendidik 

dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan 

g. Sekolah mampu melaksanakan minimal 5 program pengelolaan sarana dan 

prasarana mengacu pada standar sarana dan prasarana 

h. Sekolah mampu menghasilkan 4 pedoman pengelolaan pembiayaan yang 

meliputi biaya investasi dan operasional 

i.  Sekolah mampu  mewujudkan minimal 5 kegiatan pengembangan budaya 

mutu sekolah yang menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan 

pembelajaran yang kondusif 

j.   Sekolah mampu menjalin minimal 4 kemitraan dengan masyarakat/lembaga 

di luar sekolah yang ditetapkan secara tertulis 

k.   Sekolah mampu melaksanakan 5 progam pengawasan yang objektif, 

bertanggungjawab dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program kerja 

sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan 

l.   Sekolah mampu melaksanakan minimal 2 kali kegiatan evaluasi diri terhadap 

kinerja sekolah sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester 

m. Sekolah mampu melaksanakan 4 evaluasi pendayagunaan dan kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya sekali pada setiap 

akhir semester 
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n. Sekolah mampu mewujudkan 1 sistem informasi managemen yang memadai 

untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, dan akuntabel berupa 

Dapodikmen 

 

6) Komponen Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan 

a.   Sekolah mampu menghasilkan 18 perangkat penilaian untuk 18 mata 

pelajaran yang mengacu pada standar penilaian pendidikan 

b.   Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mengembangkan instrumen dan 

pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian 

c.   Sekolah mampu mewujudkan 100% guru menggunakan teknik penilaian 

berupa tes, pengamatan, penugasan terstruktur, dan penugasan mandiri 

d.   Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mengolah hasil penilaian untuk 

mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa 

e.   Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mengembalikan hasil pemeriksaan 

pekerjaan siswa disertai balikan yang mendidik 

f.   Sekolah mampu mewujudkan 100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk 

perbaikan pembelajaran 

g.   Sekolah mampu mewujudkan 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi 

belajar siswa kepada kepela sekolah setiap akhir semester 

h.   Sekolah mampu mewujudkan 100% guru melaporkan hasil penilaian aspek 

sikap spiritual, aspek sikap sosial, aspek pengetahuan, dan aspek 

keterampilan 

i.   Sekolah dapat mewujudkan 100% mata pelajaran ditentukan KKM-nya 

melalui rapat dewan guru 

j.   Sekolah dapat melaksanakan ulangan tengan semester dan   ulangan akhir 

semester, 2 kali setiap tahun pelajaran 
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k.   Sekolah dapat menghasilkan 1 pedoman kriteria kenaikan kelas melalui rapat 

dewan guru 

l.   Sekolah dapat menentukan  kelulusan siswa lebih tinggi minimal 1,0 di atas 

kriteria yang berlaku 

m.  Sekolah mampu mewujudkan rata-rata nilai Ujian Nasional minimum 8,50 

n.   Sekolah mampu mewujudkan persentasi kelulusan Ujian Nasional 100% 

 

7). Komponen Pengembangan Standar Pembiyaan 

a. Sekolah dapat membiayakan biaya sebanyak 100% dari anggaran 

pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rencana kerja 

sekolah 

b.   Sekolah dapat mewujudkan modal kerja 100% untuk membiayai seluruh 

kebutuhan pendidikan selama satu tahun pelajaran 

c.   Sekolah dapat mengeluarkan biaya sebanyak 100% dari anggaran penunjang 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama satu tahu pelajaran 

d.   Sekolah dapat mengeluarkan dana sebanyak 100% dari anggaran kesiswaan 

selama satu tahun pelajaran 

e.   Sekolah dapat mengeluarkan biaya sebanyak 100% dari anggaran pengadaan 

alat tulis selama satu tahun pelajaran 

f.   Sekolah dapat mengeluarkan  biaya sebanyak 100% dari anggaran pengadaan 

bahan habis pakai selama satu tahun pelajaran 

g.   Sekolah dapat mengeluarkan  biaya sebanyak 100% dari anggaran kegiatn 

rapat selama satu tahun pelajaran 

h.   Sekolah dapat mengeluarkan  biaya sebanyak 100% dari pengadaan transport 

dan perjalanan dinas selama satu tahun pelajaran 
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i.   Sekolah dapat mengeluarkan  biaya sebanyak 100% dari anggaran 

penggandaan soal-soal ulangan selama satu tahun pelajaran 

j.   Sekolah dapat mengeluarkan  biaya sebanyak 100% dari anggaran pengadaan 

daya dan jasa selama satu tahu pelajaran 

k.   Sekolah menyediakan anggaran minimal sebanyak 100% untuk kegiatan 

operasional tidak langsung selama satu tahun pelajaran 

l.   Sekolah dapat mewujudkan 100% siswa dari keluarga tidak mampu 

mendapatkan keringanan 

m.   Sekolah dapat mewujudkan 0% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang 

pada setiap awal tahun pelajaran 

n.   Sekolah dapat mewujudkan subsidi silang untuk membantu 100% siswa 

kurang mampu setiap tahun pelajaran 

  o.  Sekolah dapat mewujudkan 100% pengelolaan dana dari masyarakat sebagai 

biaya operasional dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan 

akuntabel setiap tahun pelajaran 

 

C. Tujuan Pendidikan Menengah 

Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 
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BAB III 

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

 

A. Struktur Kurikulum 

1. Kompetensi Inti 

Kompetensi Inti Kelas X sampai dengan Kelas XII SMA Negeri 1 Pare adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1 Kompetensi Inti dan Deskripsi Kompetensi 

Kompetensi Inti Deskripsi Kompetensi 

Sikap Spiritual 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya 

Sikap Sosial 2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku 

a.   jujur,  

b.  disiplin,  

c.  santun,  

d.  peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai),  

e.  bertanggung jawab,  

f.   responsif, dan  

g.  pro-aktif,  

Dalam berinteraksi secara efektif  sesuai dengan 

perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan  lingkungan alam  sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan 

internasional.  

Pengetahuan 3.  Memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, 
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spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan  humaniora.  Dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

Keterampilan 4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, 

dan menyaji secara: a. efektif, b. kreatif, c. 

produktif, d. kritis, e. mandiri, f. kolaboratif, g. 

komunikatif, dan h. solutif, Dalam ranah konkret 

dan abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai dengan kaidah 

keilmuan. 
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2. Daftar mata pelajaran wajib, peminatan, lintas minat dan muatan lokal 

Tabel 2 Struktur Kurikulum 

NO MATA PELAJARAN 
KELAS X KELAS XI KELAS XII 

MIPA IPS MIPA IPS MIPA IPS 

KELOMPOK A (WAJIB) 
            

1 
Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti 
3 3 3 3 3 3 

2 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 

4 Matematika 4 4 4 4 4 4 

5 Sejaran Indonesia 2 2 2 2 2 2 

6 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

KELOMPOK B (WAJIB)       

7 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 

8 
Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga dan Kesehatan 
3 3 3 3 3 3 

9 
Prakarya dan 

Kewirausahaan 
2 2 2 2 2 2 

10 
Bahasa Daerah (Bahasa 

Jawa) 
2 2 2 2 2 2 

Jumlah  Jam Pelajaran 

Kelompok A  dan B per minggu 
26 26 26 26 26 26 

KELOMPOK C 

(PEMINATAN) 
      

Peminatan Matematika dan 

Ilmu Alam 
      

1 

1 Matematika 3  4  4   

2 Biologi 3  4  4   

3 Fisika 3  4  4   
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4 Kimia 3  4  4   

Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial       

2 

1 Geografi  3  4  4 

2 Sejarah  3  4  4 

3 Sosiologi  3  4  4 

4 Ekonomi  3  4  4 

Mata Pelajaran Pilihan       

 
Pilihan Lintas Kelompok 

Peminatan 
6 6 4 4 4 4 

Jumlah  Jam Pelajaran 

Kelompok C 

 ( Peminatan Akademik ) 

18 18 20 20 20 20 

Pelaksanaan Bimbingan 

Konseling 
2 2 2 2 2 2 

Jumlah  Jam Pelajaran Yang 

harus Ditempuh per minggu 
46 46 48 48 48 48 
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B. Muatan Kurikulum 

1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 

 

KELAS: X  

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan 

Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa 

mampu: 

 

Tabel 3 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 1 (SPIRITUAL) KOMPETENSI INTI 2  

( SOSIAL) 

1. menghayati dan Mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 

2. menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

bertanggung jawab, peduli (gotong 

royong,  kerja sama,  toleran, damai), 

santun, responsif, dan proaktif sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 terbiasa membaca al-Qur’an dengan 

meyakini bahwa kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) adalah perintah agama 

2.1 terbiasa membaca al-Qur’an dengan 

meyakini bahwa kontrol diri (mujahadah 

an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwah) adalah perintah 

agama 

1.2 meyakini bahwa pergaulan bebas dan 

zina adalah dilarang agama 

2.2 menghindarkan diri dari pergaulan bebas 

dan perbuatan zina sebagai pengamalan 

Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur /24: 

2, serta Hadis terkait 

1.3 meyakini bahwa Allah Maha Mulia, 2.3 memiliki sikap keluhuran budi; kokoh 
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Maha Mengamankan, Maha 

Memelihara, Maha Sempurna 

Kekuatan-Nya, Maha Penghimpun, 

Maha Adil, dan Maha Akhir 

pendirian, pemberi rasa aman, tawakal 

dan adil sebagai implementasi 

pemahaman alAsmau al-Husna: Al-

Karim, AlMu’min, Al-Wakil, Al- Matin, 

AlJami’, Al-‘Adl, dan Al-Akhir 

1.4   meyakini keberadaan malaikatmalaikat 

Allah SWT 

2.4 menunjukkan sikap disiplin, jujur dan 

bertanggung jawab, sebagai implementasi 

beriman kepada malaikat-malaikat Allah 

Swt. 

1.5   terbiasa berpakaian sesuai dengan 

syariat Islam 

2.5 menunjukkan perilaku berpakaian sesuai 

dengan syariat Islam 

1.6   meyakini bahwa jujur adalah ajaran 

pokok agama 

2.6 menunjukkan perilaku jujur dalam 

kehidupan sehari-hari 

1.7   meyakini bahwa menuntut ilmu adalah 

perintah Allah dan RasulNya 

2.7 memiliki sikap semangat keilmuan 

sebagai implementasi pemahaman Q.S. 

at-Taubah/9: 122 dan Hadis terkait 

1.8 meyakini al-Qur’an, Hadis dan ijtihad 

sebagai sumber hukum Islam 

2.8 menunjukkan perilaku ikhlas dan taat 

beribadah sebagai implemantasi 

pemahaman terhadap kedudukan al-

Qur’an, Hadis, dan ijtihad sebagai 

sumber hukum Islam 

1.9   meyakini bahwa haji, zakat dan wakaf 

adalah perintah Allah dapat memberi 

kemaslahatan bagi individu dan 

masyarakat 

2.9  menunjukkan kepedulian sosial sebagai 

hikmah dari perintah haji, zakat, dan 

wakaf 

1.10 meyakini kebenaran dakwah Nabi 

Muhammad saw. di Makkah 

2.10 bersikap tangguh dan rela berkorban 

menegakkan kebenaran sebagai ’ibrah 

dari sejarah strategi dakwah Nabi di 

Makkah 

1.11 meyakini kebenaran dakwah Nabi 

Muhammad saw. di Madinah 

2.11  menunjukkan sikap semangat ukhuwah 

dan kerukunan sebagai ibrah dari 

sejarah strategi dakwah Nabi di 

Madinah 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 
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3. memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif  Berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta  Menerapkan 

pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1   menganalisis Q.S. a –Hujurat /49: 10 

dan 12 serta Hadis tentang kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) 

4.1.1 membaca Q.S. al-Hujurat/49: 10 

dan 12, sesuai dengan kaidah 

tajwid dan makharijul huruf 

4.1.2 mendemonstrasikan hafalan Q.S. 

al-Hujurat/49: 10 dan 12 dengan fasih 

dan lancar 

4.1.3 menyajikan hubungan antara kualitas 

keimanan dengan kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) sesuai dengan pesan Q.S. 

al-Hujurat/49: 10 dan 12, serta Hadis 

terkait 

3.2   menganalisis Q.S. al-Isra’/17: 32, dan 

Q.S. an-Nur/24 : 2, serta Hadis tentang 

larangan pergaulan bebas dan 

perbuatan zina. 

4.2.1  membaca Q.S. al-Isra’/17: 32, dan 

Q.S. an-Nur/24:2 sesuai dengan 

kaidah tajwid dan makharijul huruf 

4.2.2  mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an Nur/24:2 

dengan fasih dan lancar 

4.2.3  menyajikan keterkaitan antara 
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larangan berzina dengan berbagai 

kekejian (fahisyah) yang 

ditimbulkannya dan perangai yang 

buruk (saa-a sabila) sesuai pesan Q.S. 

al-Isra’/17: 32 dan Q.S. an Nur/24:2 

3.3 menganalisis makna al-Asma’u 

alHusna: al-Karim, al-Mu’min, 

alWakil, al-Matin, al-Jami’, al-‘Adl,dan 

al-Akhir 

 

4.3 menyajikan hubungan maknamakna al-

Asma’u al-Husna: alKarim, al-Mu’min, 

al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-‘Adl, dan 

al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, 

kokoh pendirian, rasa aman, tawakal dan 

perilaku adil 

3.4 menganalisis makna beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah Swt. 

4.4 menyajikan hubungan antara beriman 

kepada malaikat-malaikat Allah Swt. 

dengan perilaku teliti, disiplin, dan 

waspada 

3.5 menganalisis ketentuan berpakaian 

sesuai syariat Islam 

4.5 menyajikan keutamaan tata cara  

berpakaian sesuai syariat Islam 

3.6 menganalisis manfaat kejujuran 

dalam kehidupan sehari-hari 

4.6 menyajikan kaitan antara contoh 

perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari dengan keimanan 

3.7 menganalisis semangat menuntut ilmu, 

menerapkan, dan menyampaikannya 

kepada sesama 

4.7 menyajikan kaitan antara kewajiban 

menuntut ilmu, dengan kewajiban 

membela agama sesuai perintah Q.S. at-

Taubah/9: 122 dan Hadis terkait 

3.8 menganalisis kedudukan al-Qur’an, 

Hadis, dan ijtihad sebagai sumber 

hukum Islam 

4.8 mendeskripsikan macam-macam sumber 

hukum Islam 

3.9 menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, 

dan wakaf bagi individu dan masyarakat 

4.9 menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan 

wakaf 

3.10 menganalisis substansi, strategi, dan 

penyebab  keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw. di Makkah 

4.10 menyajikan keterkaitan antara  substansi 

dan strategi dengan keberhasilan 

dakwah Nabi Muhammad saw. di 

Makkah 

3.11 menganalisis substansi, strategi, 

dan keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw. di Madinah 

4.11 menyajikan keterkaitan antara 

substansi dan strategi dengan 

keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw. di Madinah 
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KELAS: XI  

Kompetensi    Sikap    Spiritual,    Kompetensi    Sikap    Sosial,    Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu:  

 

Tabel 4 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 1 

(SIKAP SPIRITUAL) 
KOMPETENSI INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 
1. menghayati dan engamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
2. menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

bertanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan proaktif sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 terbiasa membaca al-Qur’an dengan 

meyakini bahwa taat pada aturan, 

kompetisi dalam kebaikan, dan etos 

kerja sebagai perintah agama 

2.1 bersikap taat aturan, tanggung jawab, 

kompetitif dalam kebaikan dan kerja 

keras sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. al Maidah/5: 48; Q.S. 

anNisa/4: 59; dan Q.S. at-Taubah /9: 105 

serta Hadis yang terkait 
1.2 meyakini bahwa agama mengajarkan 

toleransi, kerukunan, dan 

menghindarkan diri dari tindak 

kekerasan 

 

2.2 bersikap toleran, rukun, dan 

menghindarkan diri dari tindak kekerasan 

sebagai implementasi pemahaman Q.S. 

Yunus /10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5 : 

32, serta Hadis terkait 

1.3 meyakini adanya kitab-kitab suci Allah 

SWT 
2.3 peduli kepada orang lain dengan saling 

menasihati sebagai cerminan beriman 

kepada kitab-kitab Allah Swt. 
1.4 meyakini adanya rasul-rasul Allah SWT 2.4 menunjukkan perilaku saling menolong 

sebagai cerminan beriman kepada rasul-

rasul Allah Swt. 
1.5 meyakini bahwa Islam  mengharuskan 

umatnya untuk memiliki sifat syaja’ah 

(berani membela kebenaran) dalam 

mewujudkan kejujuran 

2.5 menunjukkan sikap syaja’ah 

(berani membela kebenaran) dalam 

mewujudkan kejujuran 
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1.6 meyakini bahwa hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru sebagai 

kewajiban agama 

2.6 menunjukkan perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua dan guru sebagai 

implementasi pemahaman Q.S. al-

Isra’/17: 23 dan Hadis terkait 
1.7 menerapkan penyelenggaraan 

jenazah sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam 

2.7 menunjukkan sikap tanggung jawab dan 

kerja sama dalam  penyelenggaraan 

jenazah di masyarakat 
1.8 menerapkan ketentuan khutbah, tablig, 

dan dakwah di masyarakat sesuai 

dengan syariat Islam 

2.8 menjaga kebersamaan dengan orang lain 

dengan saling menasihati melalui 

khutbah, tablig, dan dakwah 
1.9 menerapkan prinsip ekonomi dan 

muamalah sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam 

2.9 bekerja sama dalam  menegakkan 

prinsip-prinsip dan praktik ekonomi 

sesuai syariat Islam 
1.10 mengakui bahwa nilai-nilai islam 

dapat mendorong kemajuan 

perkembangan Islam  pada masa 

kejayaan 

2.10 bersikap rukun dan kompetitif dalam 

kebaikan sebagai implementasi nilai-

nilai perkembangan peradaban Islam  

pada masa kejayaan 
1.11 mempertahankan keyakinan yang 

benar sesuai ajaran islam dalam 

sejarah peradaban Islam pada masa 

modern 

2.11 bersikap rukun dan kompetitif 

dalam kebaikan sebagai implementasi 

nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada 

masa modern 
KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 
KOMPETENSI INTI 4 

 (KETERAMPILAN) 
3. memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu  menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menganalisis makna Q.S. alMaidah/5 : 

48; Q.S. an-Nisa/4: 59,dan Q.S. at-

Taubah/9 : 105, serta Hadis tentang taat 

pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, 

dan etos kerja 

4.1.1 membaca Q.S. al-Maidah/5 : 48; Q.S. 

an-Nisa/4: 59, dan Q.S. atTaubah/9 : 

105 sesuai dengan kaidah tajwid dan 

makharijul huruf 

4.1.2  mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-

Maidah/5 : 48; Q.S. an-Nisa/4: 59, 

dan Q.S. at-Taubah/9 : 105 dengan 
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fasih dan lancar 

4.1.3  menyajikan keterkaitan antara perintah 

berkompetisi dalam kebaikan dengan 

kepatuhan terhadap ketentuan Allah 

sesuai dengan pesan Q.S. al-Maidah/5 

: 48; Q.S. an-Nisa/4: 59, dan Q.S. 

atTaubah/9 : 105 
3.2 menganalisis makna Q.S. Yunus/10 : 

40-41 dan Q.S. al-Maidah/5 : 32, serta 

Hadis tentang toleransi, rukun, dan 

menghindarkan diri dari tindak 

kekerasan 

4.2.1 membaca Q.S. Yunus/10 : 40-41 an 

Q.S. al-Maidah/5 : 32 sesuai dengan 

kaidah tajwid dan makharijul huruf 

4.2.2  mendemonstrasikan hafalan 

Q.S.Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. 

alMaidah/5 : 32 dengan fasih dan 

lancar 

4.2.3  menyajikan keterkaitan antara 

kerukunan dan toleransi sesuai pesan 

Q.S. Yunus/10: 40-41 dengan 

menghindari tindak kekerasan sesuai 

pesan Q.S. Al-Maidah/5: 32 
3.3 menganalisis makna iman kepada kitab-

kitab Allah Swt. 
4.3  menyajikan keterkaitan antara beriman 

kepada kitab-kitab suci Allah Swt., 

dengan perilaku seharihari 
3.4 menganalisis makna iman kepada rasul-

rasul Allah Swt. 
4.4   menyajikan kaitan antara iman kepada 

rasul-rasul Allah Swt dengan keteguhan 

dalam 

bertauhid, toleransi, ketaatan, dan 

kecintaan kepada Allah 
3.5  menganalisis makna syaja’ah (berani 

membela kebenaran) dalam kehidupan 

sehari-hari 

4.5 menyajikan kaitan antara syaja’ah (berani 

membela Kebenaran) dengan upaya 

mewujudkan kejujuran dalam kehidupan 

seharihari 
3.6 menganalisis perilaku hormat dan 

patuh kepada orangtua dan guru 
4.6 menyajikan kaitan antara ketauhidan 

dalam beribadah dengan hormat dan 

patuh kepada 

orangtua dan guru sesuai dengan 

Q.S. al-Isra’/17: 23 dan Hadis terkait 
3.7 menganalisis pelaksanaan 

penyelenggaraan jenazah 
4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan 

jenazah 
3.8 menganalisis pelaksanaan khutbah, 

tablig, dan dakwah 
4.8 menyajikan ketentuan khutbah, tablig, 

dan dakwah 
3.9 menelaah prinsip-prinsip dan praktik 

ekonomi dalam Islam 
4.9 mempresentasikan prinsip-prinsip dan 

praktik ekonomi dalam Islam 
3.10 menelaah perkembangan peradaban 

Islam pada masa kejayaan 
4.10 menyajikan kaitan antara perkembangan 

peradaban Islam pada masa kejayaan 

dengan 

prinsip-prinsip yang mempengaruhinya 
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3.11 menelaah perkembangan Islam pada 

masa modern (1800-sekarang 
4.11.1 menyajikan prinsip-prinsip 

perkembangan peradaban Islam pada 

masa modern (1800-sekarang) 

 4.11.2 menyajikan prinsip-prinsip 

pembaharuan yang sesuai dengan 

perkembangan peradaban Islam  pada 

masa modern 

 

KELAS: XII Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 5 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 1 

(SIKAP SPIRITUAL) 

KOMPETENSI INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 

1. menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 

 

2. menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, 

damai), santun, responsif, dan proaktif 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 terbiasa membaca al-Qur’an 

sebagai pengamalan dengan 

meyakini bahwa agama 

mengajarkan kepada umatnya 

2.1 bersikap kritis dan demokratis 

sesuai dengan pesan Q.S. Ali 

Imran/3: 190-191 dan159, serta 

Hadis terkait 
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untuk berpikir kritis dan bersikap 

demokratis 

 

1.2 meyakini bahwa agama mewajibkan 

umatnya untuk beribadah dan bersyukur 

kepada Allah serta berbuat baik kepada 

sesama manusia 

2.2 berbuat baik kepada sesama 

manusia sesuai dengan perintah 

Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. 

alBaqarah/2: 83, serta Hadis terkait 

1.3 meyakini terjadinya hari akhir  2.3 berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan 

adil sesuai dengan keimanan kepada hari 

akhir 

1.4 meyakini adanya qadha dan qadar 

Allah Swt. 

 

2.4 bersikap optimis, berikhtiar, dan 

bertawakal sebagai implementasi beriman 

kepada qadha dan qadar Allah Swt. 

1.5 meyakini bahwa agama mewajibkan 

umatnya untuk bekerja keras dan 

bertanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

2.5 berperilaku kerja keras dan 

bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-

hari 

1.6 meyakini kebenaran ketentuan 

pelaksanaan pernikahan 

berdasarkan syariat Islam 

 

2.6 menunjukkan sikap bersatu dan 

kebersamaan dalam lingkungan 

masyarakat sebagai implementasi 

ketentuan pernikahan dalam Islam 

1.7 meyakini kebenaran ketentuan 

waris berdasarkan syariat Islam 

 

2.7 peduli kepada orang lain sebagai 

cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam 

Islam 

1.8 meyakini kebenaran ketentuan 

dakwah berdasarkan syariat Islam 

dalam memajukan perkembangan 

Islam di Indonesia 

2.8 bersikap moderat dan santun 

dalam berdakwah dan mengembangkan 

ajaran Islam 

1.9 meyakini kebenaran bahwa dakwah 2.9 menjunjung tinggi kerukunan dan 
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dengan cara damai, Islam diterima oleh 

masyarakat di Indonesia 

 

kedamaian dalam kehidupan sehari-hari 

1.10 meyakini bahwa islam adalah 

rahmatan lil-‘alamin yang dapat 

memajukan peradaban dunia 

 

2.10 menjunjung tinggi nilai-nilai islam 

rahmatanlil-alamin sebagai pemicu 

kemajuan peradaban Islam di masa 

mendatang 

1.11 meyakini bahwa kemunduran umat 

Islam di dunia, sebagai bukti 

penyimpangan dari ajaran Islam 

yang benar 

 

2.11 mewaspadai secara bijaksana terhadap 

penyimpangan ajaran Islam yang 

berkembang di 

masyarakat 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4  

 (KETERAMPILAN) 

1. memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

2. mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta 

bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai dengan kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 43 dari 259  

 

 

 

3.1 menganalisis dan mengevaluasi 

makna Q.S. Ali Imran/3: 190-191, 

dan Q.S. Ali Imran/3: 159, serta 

Hadis tentang berpikir kritis dan 

bersikap demokratis 

 

4.1.1 membaca Q.S. Ali Imran/3: 190- 

191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159,; 

sesuai dengan kaidah tajwid dan 

makharijul-huruf 

4.1.2 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. 

Ali Imran/3: 190-191, dan Q.S. Ali 

Imran/3: 159, dengan lancar 

4.1.3 Menyajikan keterkaitan antara 

sikap kritis dengan ciri orang-orang 

berakal (ulil albab) sesuai pesan 

Q.S. Ali Imran/3: 190-191 

3.2 menganalisis dan mengevaluasi 

makna Q.S. Luqman/31: 13-14 dan 

Q.S. al-Baqarah/2: 83, serta Hadis 

tentang kewajiban beribadah dan 

bersyukur kepada Allah serta 

berbuat baik kepada sesama 

manusia terhadap sesama manusia sesuai 

pesan Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-

Baqarah/2: 83 

4.2.1 membaca Q.S. Luqman/31: 13-14 

dan Q.S. al-Baqarah/2: 83 sesuai 

dengan kaidah tajwid dan 

makharijul huruf 

4.2.2 mendemonstrasikan hafalan Q.S. 

Luqman/31: 13-14 dan Q.S. alBaqarah/2: 83 

dengan lancar 

4.2.3 menyajikan keterkaitan antara 

kewajiban beribadah dan bersyukur 

kepada Allah dengan berbuat baik 

 

3.3 menganalisis dan mengevaluasi 

makna iman kepada hari akhir 

 

4.3 menyajikan kaitan antara beriman 

kepada hari akhir dengan perilaku 

jujur, bertanggung jawab, dan adil 

3.4 menganalisis dan mengevaluasi 

makna iman kepada qadha dan 

qadar 

 

4.4 menyajikan kaitan antara beriman 

kepada qadha dan qadar Allah Swt. 

dengan sikap optimis, berikhtiar, 

dan bertawakal 

3.5 menganalisis dan mengevaluasi 

perilaku bekerja keras dan 

4.5 mengaitkan perilaku bekerja keras 

dan bertanggung jawab kehidupan sehari-hari 
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bertanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berkembang di masyarakat 

yang berkembang di masyarakat dengan 

keimanan 

3.6 menganalisis dan mengevaluasi 

ketentuan pernikahan dalam Islam 

 

4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan 

dalam Islam 

3.7 menganalisis dan mengevaluasi 

ketentuan waris dalam Islam 

 

4.7 mempraktikkan pelaksanaan pembagian 

waris dalam Islam 

3.8 menganalisis dan mengevaluasi 

strategi dakwah dan perkembangan 

Islam di Indonesia 

 

4.8 menyajikan prinsip-prinsip strategi 

dakwah dan perkembangan Islam 

di Indonesia 

3.9 menganalisis dan mengevaluasi 

sejarah perkembangan Islam di 

Indonesia 

 

4.9 menyajikan nilai-nilai keteladanan 

tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan 

Islam di Indonesia 

3.10 menganalisis dan mengevaluasi 

faktor-faktor kemajuan peradaban 

Islam di dunia 

3.11 menganalisis dan mengevaluasi 

faktor-faktor kemunduran 

peradaban Islam di dunia 

4.10 menyajikan faktor-faktor penentu 

kemajuan peradaban Islam di dunia 

4.11 menyajikan faktor-faktor penyebab 

kemunduran peradaban Islam di dunia 
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2. KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN 

KEWARGANEGARAAN 

 

KELAS X 

Tabel 6 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 1 

(SIKAP SPIRITUAL) 

KOMPETENSI INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 

1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran  agama yang dianutnya 

 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan proaktif 

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 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 Mensyukuri nilai-nilai Pancasia 

dalam praktik penyelenggaraan 

pemerintahan Negara sebagai salah 

satu bentuk pengabdian kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

 

2.1 Menunjukkan sikap gotong royong 

sebagai bentuk penerapan nilainilai 

Pancasila dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara 

1.2 Menerima ketentuan UndangUndang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang mengatur tentang wilayah 

2.2 Bersikap peduli terhadap penerapan 

ketentuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 
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negara, warga negara dan penduduk, agama 

dan kepercayaan, pertahanan dan 

keamanan sebagai wujud rasa syukur pada 

Tuhan Yang Maha Esa 

1945 yang mengatur tentang wilayah 

negara, warga negara dan penduduk, 

agama dan kepercayaan, pertahanan dan 

keamanan 

1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi 

dan kewenangan lembaga-lembaga 

negara menurut Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai bentuk sikap 

beriman dan bertaqwa 

 

2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga 

lembaga di sekolah sebagai cerminan 

dari lembaga-lembaga negara 

1.4 Menghormati hubungan pemerintah 

pusat dan daerah menurut  Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

 

2.4 Bersikap peduli terhadap hubungan 

pemerintah pusat dan daerah yang 

harmonis di daerah setempat 

1.5 Mensyukuri nilai-nilai yang 

membentuk komitmen integrasi 

nasional dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika sebagai wujud syukur 

kepada Tuhan yang Maha Esa 

 

2.5 Menunjukkan sikap kerjasama 

dalam rangka mewujudkan 

komitmen integrasi nasional dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

1.6  Bersyukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas nilai-nilai yang 

membentuk kesadaran atas 

ancaman terhadap negara dan 

upaya penyelesaiannya dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

 

2.6 Bersikap responsif dan proaktif atas 

ancaman terhadap negara dan 

upaya penyelesaiannya dibidang 

Ideologi, politik, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan, dan keamanan 

dalam bingkai Bhinneka Tunggal 

Ika 

1.7 Menghargai wawasan nusantara 2.7 Bertanggungjawab mengembangkan 
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dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

 

kesadaran akan pentingnya wawasan 

nusantara dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan  pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila 

dalam kerangka praktik penyelenggaraan 

pemerintahan Negara 

 

4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai 

Pancasila dalam kerangka praktik 

penyelenggaraan pemerintahan 

Negara Negara 

3.2 Menelaah ketentuan UndangUndang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang mengatur tentang wilayah 

negara, warga negara dan penduduk, 

agama dan kepercayaan, serta pertahanan 

dan keamanan 

 

4.2 Menyaji hasil telaah tentang 

ketentuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang mengatur wilayah negara, 

warga negara dan penduduk, agama dan 

kepercayaan, serta pertahanan dan 

keamanan 
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3.3 Menganalisis fungsi dan 

kewenangan lembaga-lembaga 

Negara menurut Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

 

4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis 

tentang fungsi dan kewenangan 

lembaga-lembaga Negara menurut 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

3.4 Merumuskan hubungan pemerintah 

pusat dan daerah menurut Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

 

4.4 Merancang dan melakukan 

penelitian sederhana tentang hubungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

setempat menurut Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

3.5 Mengidentifikasi faktor-faktor 

pembentuk integrasi nasional dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal 

Ika 

 

4.5 Mendemonstrasikan faktor-faktor 

pembentuk integrasi nasional dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

3.6 Menganalisis ancaman terhadap 

negara dan upaya penyelesaiannya 

di bidang ideologi, politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan, dan 

keamanan dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika 

 

4.6 Menyaji hasil analisis tentang 

ancaman terhadap negara dan 

upaya penyelesaiannya di bidang 

Ideologi, politik, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan, dan keamanan 

3.7 Menginterpretasi pentingnya 

Wawasan Nusantara dalam 

konteks Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

4.7 Mempresentasikan hasil interpretasi 

terkait pentingnya Wawasan 

Nusantara dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 
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Tabel 7 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 

 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, 

damai), santun, responsif dan proaktif 

sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 Menghargai hak asasi manusia 

berdasarkan perspektif pancasila 

sebagai anugerah Tuhan yang Maha 

Esa 

2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi 

manusia berdasarkan perspektif 

pancasila dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara 

1.2 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan 

dalam berdemokrasi Pancasila 

sesuai Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2.2 Berperilaku santun dalam 

berdemokrasi Pancasila sesuai 

UndangUndang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem 

hukum dan peradilan di Indonesia sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 

2.3 Menunjukkan sikap disiplin 

terhadap aturan sebagai cerminan 

sistem hukum dan peradilan di 

Indonesia 
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1.4 Mensyukuri peran Indonesia dalam 

mewujudkan perdamaian dunia sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

 

 

2.4 Bersikap toleran dan cinta damai 

sebagai refleksi peran Indonesia dalam 

perdamaian dunia dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

1.5 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha 

Esa atas nilai-nilai yang membentuk 

kesadaran akan ancaman terhadap 

negara strategi mengatasinya 

berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika 

2.5 Bersikap responsif dan proaktif atas 

ancaman terhadap negara strategi 

mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka 

Tunggal Ika 

1.6 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha 

Esa atas nilai-nilai persatuan dan 

kesatuan bangsa dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

2.6 Bersikap proaktif dalam menerapkan 

nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa 

dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 
KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif serta 

mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
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3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi 

manusia dalam perspektif pancasila 

dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran 

hak asasi manusia dalam perspektif 

pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

3.2 Mengkaji sistem dan dinamika 

demokrasi Pancasila sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

4.2 Menyajikan hasil kajian tentang 

sistem dan dinamika demokrasi Pancasila 

sesuai dengan UndangUndang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan 

peradilan di Indonesia sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

 

4.3 Menyaji hasil penalaran tentang 

sistem hukum dan peradilan di 

Indonesia sesuai dengan UndangUndang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

3.4 Menganalisis dinamika peran 

Indonesia dalam perdamaian dunia 

sesuai Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis 

tentang peran Indonesia dalam 

perdamaian dunia sesuai UndangUndang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

3.5 Mengkaji kasus-kasus ancaman 

terhadap Ideologi, politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan, dan 

keamanan dan strategi mengatasinya 

dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

 

4.5 Merancang dan melakukan penelitian 

sederhana tentang potensi ancaman 

terhadap Ideologi, politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan 

dan 

strategi mengatasinya dalam bingkai 

BhinnekaTunggal Ika 

3.6 Mengidentifikasikan factor 

pendorong dan penghambat persatuan 

dan kesatuan bangsa dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

4.6 Menyaji hasil identifikasi tentang 

faktor pedorong dan penghambat 

persatuan dan kesatuan bangsa 

dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 
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Tabel 8 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 1 

(SIKAP SPIRITUAL) 
KOMPETENSI INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya 

 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, 

kerja sama, toleran,damai), santun, 

responsif dan proaktif sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 Menghargai perbedaan sebagai 

anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam 

rangka penghormatan hak asasi manusia 

 

2.1 Bersikap responsif dan proaktif 

terhadap pelanggaran hak dan 

pengingkaran kewajiban warga 

negara dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara 

1.2 Menjalankan perilaku orang beriman 

dalam praktik pelindungan dan  

penegakan hukum untuk menjamin 

keadilan dan kedamaian 

2.2 Berperilaku jujur dalam praktik 

perlindungan dan penegakan hukum 

di tengah masyarakat 

 

1.3 Menyikapi pengaruh kemajuan Ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan tetap 

memegang nilai-nilai keTuhanan Yang 

Maha Esa 

2.3 Bertanggungjawab dalam menyikapi 

pengaruh kemajuan Ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika 

1.4 Mensyukuri persatuan dan kesatuan 

bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan 

2.4 Bersikap proaktif dalam 

mengembangkan persatuan dan kesatuan 
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mempertahankan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagai bentuk 

pengabdian 

bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan 

mempertahanakan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 
KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila 

terkait dengan kasus-kasus pelanggaran 

hak dan pengingkaran kewajiban warga 

negara dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai 

Pancasila terkait dengan kasus-kasus 

pelanggaran hak dan pengingkaran 

kewajiban warga negara dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara 

3.2 Mengevaluasi praktik perlindungan 

dan penegakan hukum untuk menjamin 

keadilan dan kedamaian 

 

4.2 Mendemonstrasikan hasil evaluasi 

praktik perlindungan dan penegakan 

hukum untuk menjamin keadilan dan 

kedamaian 

3.3 Mengidentifikasi pengaruh kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap 

negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal 

4.3 Mempresentasikan hasil identifikasi 

pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi terhadap negara dalam 
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Ika 

 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

3.4 Mengevaluasi dinamika persatuan 

dan kesatuan bangsa sebagai upaya 

menjaga dan mempertahankan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

4.4 Merancang dan mengkampanyekan 

persatuan dan kesatuan bangsa sebagai 

upaya menjaga dan mempertahankan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

3. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR BAHASA INDONESIA  

 

KELAS: X  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 

responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan 

kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Rumusan kompetensi 

pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumukan sebagai berikut.  
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Tabel 9 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengidentifikasi laporan hasil 

observasi yang dipresentasikan dengan 

lisan dan tulis  

4.1 Menginterpretasi isi teks laporan hasil 

observasi berdasarkan interpretasi baik 

secara lisan maupun tulis 

3.2 Menganalisis isi dan aspek 

kebahasaan dari minimal dua teks 

laporan hasil observasi  

4.2 Mengkonstruksi-kan teks laporan 

dengan memerhatikan isi dan aspek 

kebahasaan baik lisan maupun tulis 

3.3 Mengidentifikasi (permasalahan, 

argumentasi, pengetahuan, dan 

rekomendasi) teks eksposisi yang 

didengar dan atau dibaca  

4.3 Mengembangkan isi (permasalahan, 

argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) 

teks eksposisi secara lisan dan/tulis 

3.4 Menganalisis struktur dan 

kebahasaan teks eksposisi  

4.4 Mengonstruksikan teks eksposisi dengan 

memerhatikan isi (permasalahan, argumen, 
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pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan 

kebahasaan 

3.5 Mengevaluasi teks anekdot dari aspek 

makna tersirat  

4.5 Mengonstruksi makna tersirat dalam 

sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis 

3.6 Menganalisis struktur dan 

kebahasaan teks anekdot.  

4.6 Menciptakan kembali teks anekdot 

dengan memerhatikan struktur, dan 

kebahasaan baik lisan maupun tulis 

3.7 Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi 

yang terkandung dalam cerita rakyat 

(hikayat) baik lisan maupun tulis  

4.7 Menceritakan kembali isi cerita rakyat 

(hikayat) yang didengar dan dibaca 

3.8 Membandingkan nilai-nilai dan 

kebahasaan cerita rakyat dan cerpen  

4.8 Mengembangkan cerita rakyat (hikayat) 

ke dalam bentuk cerpen dengan 

memerhatikan isi dan nilai-nilai. 

3.9 Mengidentifikasi butir-butir penting 

dari dua buku nonfiksi (buku pengayaan) 

dan satu novel yang dibaca.gkan 

nilainilai dan kebahasaan cerita rakyat 

dan cerpen  

4.9 Menyusun ikhtisar dari dua buku 

nonfiksi (buku pengayaan) dan ringkasan 

dari satu novel yang dibaca 

3.10 Mengevaluasi pengajuan, 

penawaran dan persetujuan dalam teks 

negosiasi lisan maupun tertulis.  

4.10 Menyampaikan pengajuan, penawaran, 

persetujuan dan penutup dalam teks 

negosiasi secara lisan atau tulis 

3.11 Menganalisis isi, struktur (orientasi, 

pengajuan, penawaran, persetujuan, 

penutup) dan kebahasaan teks negosiasi  

4.11 Mengkonstruksikan teks negosiasi 

dengan memerhatikan isi, struktur (orientasi, 

pengajuan, penawaran, persetujuan, 

penutup) dan kebahasaan 

3.12 Menghubungkan permasalahan/ isu, 

sudut pandang dan argumen beberapa 

pihak dan simpulan dari debat untuk 

menemukan esensi dari debat  

4.12 Mengonstruksi permasalahan/isu, sudut 

pandang dan argumen beberapa pihak, dan 

simpulan dari debat secara lisan untuk 

menunjukkan esensi dari debat 

3.13 Menganalisis isi debat 4.13 Mengembangkan permasalahan/ isu 
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(permasalahan/isu, sudut pandang dan 

argumen beberapa pihak, dan simpulan)  

dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi 

argumen dalam berdebat 

3.14 Menilai hal yang dapat diteladani 

dari teks biografi  

4.14 Mengungkapkan kembali halhal yang 

dapat diteladani dari tokoh yang terdapat 

dalam teks biografi yang dibaca secara 

tertulis 

3.15 Menganalisis aspek makna dan 

kebahasaan dalam teks biografi  

4.15 Menceritakan kembali isi teks biografi 

baik lisan maupun tulis. 

3.16 Mengidentifikasi suasana, tema, dan 

makna beberapa puisi yang terkandung 

dalam antologi puisi yang 

diperdengarkan atau dibaca  

4.16 Mendemonstrasikan (membacakan atau 

memusikalisasikan) satu puisi dari antologi 

puisi atau kumpulan puisi dengan 

memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi 

(tekanan dinamik dan tekanan tempo) 

3.17 Menganalisis unsur pembangun 

puisi  

4.17 Menulis puisi dengan memerhatikan 

unsur pembangunnya (tema, diksi, gaya 

bahasa, imaji, struktur, perwajahan) 

3.18 Menganalisis isi dari minimal satu 

buku fiksi dan satu buku nonfiksi yang 

sudah dibaca  

4.18 Mempresentasikan replikasi isi buku 

ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi 
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KELAS: XI  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, 

(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai 

melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu 

“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja 

sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 

Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect 

teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta 

didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Rumusan kompetensi 

pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumukan sebagai berikut. 

 

Tabel 10 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai 
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kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengonstruksi informasi berupa 

pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-

tahapan dalam teks prosedur  

4.1 Merancang pernyataan umum dan 

tahapan-tahapan dalam teks prosedur 

dengan organisasi yang tepat secara lisan 

dan tulis 

3.2 Menganalisis struktur dan kebahasaan 

teks prosedur  

4.2 Mengembangkan teks prosedur 

dengan memerhatikan hasil analisis 

terhadap isi, struktur, dan kebahasaan 

3.3 Mengidentifikasi informasi 

(pengetahuan dan urutan kejadian) dalam 

teks ekplanasi lisan dan tulis  

4.3 Mengkonstruksi informasi 

(pengetahuan dan urutan kejadian) dalam 

teks eksplanasi secara lisan dan tulis 

3.4 Menganalisis struktur dan kebahasaan 

teks eksplanasi  

4.4 Memproduksi teks eksplanasi secara 

lisan atautulis dengan memerhatikan 

struktur dan kebahasaan 

3.5 Mengidentifikasi informasi berupa 

permasalahan aktual yang disajikan dalam 

ceramah  

4.5 Menyusun bagian-bagian penting dari 

permasalahan aktual sebagai bahan untuk 

disajikan dalam ceramah 

3.6 Menganalisis isi, struktur, dan 

kebahasaan dalam ceramah  

4.6 Mengkonstruksi ceramah tentang 

permasalahan aktual dengan 

memerhatikan aspek kebahasaan dan 

menggunakan struktur yang  tepat 

3.7 Mengidentifikasi butir-butir penting 

dari satu buku pengayaan (nonfiksi) yang 

dibaca  

4.7 Menyusun laporan butir-butir penting 

dari satu buku pengayaan (nonfiksi) 
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3.8 Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan 

yang terkandung dalam kumpulan cerita 

pendek yang dibaca  

4.8 Mendemonstrasikan salah satu nilai 

kehidupan yang dipelajari dalam cerita 

pendek 

3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun 

cerita pendek dalam buku kumpulan cerita 

pendek  

4.9 Mengkonstruksi sebuah cerita pendek 

dengan memerhatikan unsur-unsur 

pembangun cerpen. 

3.10 Menemukan butir-butir penting dari 

dua buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca  

4.10 Mempertunjukkan kesan pribadi 

terhadap salah satu buku ilmiah yang 

dibaca dalam bentuk teks eksplanasi 

singkat 

3.11 Menganalisis pesan dari satu buku 

fiksi yang dibaca  

4.11 Menyusun ulasan terhadap pesan dari 

satu buku fiksi yang dibaca 

3.12 Mengidentifikasi formasi penting yang 

ada dalam proposal kegiatan atau penelitian 

yang dibaca  

4.12 Melengkapi informasi dalam 

proposal secara lisan supaya lebih efektif 

3.13 Menganalisis isi, sistematika, dan 

kebahasaan suatu proposal  

4.13 Merancang sebuah proposal karya 

ilmiah dengan memerhatikan informasi, 

tujuan, dan esensi karya ilmiah yang 

diperlukan 

3.14 Mengidentifikasi informasi, tujuan dan 

esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca  

4.14 Merancang informasi, tujuan, dan 

esensi yang harus disajikan dalam karya 

ilmiah 

3.15 Menganalisis sistematika dan 

kebahasaan karya ilmiah  

4.15 Mengonstruksi sebuah karya ilmiah 

dengan memerhatikan isi, sistematika, dan 

kebahasaan. 

3.16 Membandingkan isi berbagai resensi 

untuk menemukan sistematika sebuah 

resensi  

4.16 Menyusun sebuah resensi dengan 

memerhatikan hasil perbandingan 

beberapa teks resensi 

3.17 Menganalisis kebahasaan resensi 

setidaknya dua karya yang berbeda  

4.17 Mengkonstruksi sebuah resensi dari 

buku kumpulan cerita pendek atau novel 
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yang sudah dibaca 

3.18 Mengidentifikasi alur cerita, babak 

demi babak, dan konflik dalam drama yang 

dibaca atau ditonton 

4.18 Mempertunjukkan salah satu tokoh 

dalam drama yang dibaca atau ditonton 

secara lisan 

3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan 

drama yang dibaca atau ditonton  

4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah 

drama dengan memerhatikan isi dan 

kebahasaan 

3.20 Menganalisis pesan dari dua buku fiksi 

(novel dan buku kumpulan puisi) yang 

dibaca  

4.20 Menyusun ulasan terhadap pesan dari 

dua buku kumpulan puisi yang dikaitkan 

dengan situasi kekinian 

 

 

KELAS: XII  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 

responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan 

kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Rumusan kompetensi 

pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumukan sebagai berikut : 
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Tabel 11 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengidentifikasi isi dan sistematika 

surat lamaran pekerjaan yang dibaca  

4.1 Menyajikan simpulan sistematika dan 

unsur-unsur isi surat lamaran baik secara 

lisan maupun tulis 

3.2 Mengidentifikasi unsur kebahasaan 

surat lamaran pekerjaan  

4.2 Menyusun surat lamaran pekerjaan 

dengan memerhatikan isi, sistematika dan 

kebahasaan 

3.3 Mengidentifikasi informasi, yang 

mencakup orientasi, rangkaian kejadian 

yang saling berkaitan, komplikasi dan 

resolusi, dalam cerita sejarah lisan atau 

tulis  

4.3 Mengonstruksi nilai-nilai dari 

informasi cerita sejarah dalam sebuah teks 

eksplanasi 
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3.4 Menganalisis kebahasaan cerita atau 

novel sejarah  

4.4 Menulis cerita sejarah pribadi dengan 

memerhatikan kebahasaan 

3.5 Mengidentifikasi informasi (pendapat, 

alternatif solusi dan simpulan terhadap 

suatu isu) dalam teks editorial  

4.5 Menyeleksi ragam informasi sebagai 

bahan teks editorial baik secara lisan 

maupun tulis 

3.6 Menganalisis struktur dan kebahasaan 

teks editorial  

4.6 Merancang teks editorial dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan 

baik secara lisan maupun tulis 

3.7 Menilai isi dua buku fiksi (kumpulan 

cerita pendek atau kumpulan puisi) dan 

satu buku pengayaan (nonfiksi) yang 

dibaca  

4.7 Menyusun laporan hasil diskusi buku 

tentang satu topik baik secara lisan 

maupun tulis 

3.8 Menafsir pandangan pengarang 

terhadap kehidupan dalam novel yang 

dibaca  

4.8 Menyajikan hasil interpretasi terhadap 

pandangan pengarang baik secara lisan 

maupun tulis 

3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan 

novel  

4.9 Merancang novel atau novelet dengan 

memerhatikan isi dan kebahasaan baik 

secara lisan maupun tulis 

3.10 Mengevaluasi informasi, baik fakta 

maupun opini, dalam sebuah artikel yang 

dibaca  

4.10 Menyusun opini dalam bentuk artikel 

3.11 Menganalisis kebahasaan artikel 

dan/atau buku ilmiah  

4.11 Mengonstruksi sebuah artikel dengan 

memerhatikan fakta dan kebahasaan 

3.12 Membandingkan kritik sastra dan 

esai dari aspek pengetahuan dan 

pandangan penulis 

4.12 Menyusun kritik dan esai dengan 

memerhatikan aspek pengetahuan dan 

pandangan penulis baik secara lisan 

maupun tulis 

3.13 Menganalisis sistematika dan 

kebahasaan kritik dan esai 

4.13 Mengonstruksi sebuah kritik atau 

esai dengan memerhatikan sistematika 

dan kebahasaan baik secara lisan maupun 
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tulis 

3.14 Mengidentifikasi nilai-nilai yang 

terdapat dalam sebuah buku pengayaan 

(nonfiksi) dan satu buku drama (fiksi)  

4.14 Menulis refleksi tentang nilainilai 

yang terkandung dalam sebuah buku 

pengayaan (nonfiksi) dan satu buku drama 

(fiksi) 

 

 

4. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI  DASAR  MATEMATIKA 

 

KELAS: X  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, 

(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai 

melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, 

“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung 

(indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta 

didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 
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Tabel 12 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika 

               Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengintepretasi persamaan dan 

pertidaksamaan nilai mutlak dari 

bentuk linear satu variabel dengan 

persamaan dan pertidaksamaan 

linear Aljabar lainnya. 

4.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan persamaan dan 

pertidaksamaan nilai mutlak dari 

bentuk linear satu variable 

3.2 Menjelaskan dan menentukan 

penyelesaian pertidaksamaan rasional dan 

irasional satu variabel 

4.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pertidaksamaan rasional 

dan irasional satu variabel 

3.3 Menyusun sistem persamaan linear 

tiga variabel dari masalah kontekstual 

 

4.3 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear tiga 

variable 
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3.4 Menjelaskan dan menentukan 

penyelesaian sistem pertidaksamaan dua 

variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-

kuadrat) 

4.4 Menyajikan dan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

sistem pertidaksamaan dua variabel 

(linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat) 

3.5 Menjelaskan dan menentukan 

fungsi (terutama fungsi linear, fungsi 

kuadrat, dan fungsi rasional) secara 

formal yang meliputi notasi, daerah asal, 

daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta 

sketsa grafiknya 

4.5 Menganalisa karakteristik masing – 

masing grafik (titik potong dengan 

sumbu, titik puncak, asimtot) dan 

perubahan grafik fungsinya akibat 

transformasi f2(x), 1/f(x), |f(x)| dsb 

3.6 Menjelaskan operasi komposisi 

pada fungsi dan operasi invers pada 

fungsi invers serta sifat-sifatnya serta 

menentukan eksistensinya 

4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan operasi 

komposisi dan operasi invers suatu 

fungsi 

3.7 Menjelaskan rasio trigonometri 

(sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, 

dan cotangen) pada segitiga siku-siku  

4.7 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan rasio trigonometri 

(sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan 

cotangen) pada segitiga siku-siku 

3.8 Menggeneralisasi rasio trigonometri 

untuk sudut-sudut di berbagai kuadran 

dan sudut-sudut berelasi 

 

4.8 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan rasio 

trigonometri sudut-sudut di berbagai 

kuadran dan sudut-sudut berelasi 

3.9 Menjelaskan aturan sinus dan cosinus  4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan aturan sinus dan cosinus 

3.10 Menjelaskan fungsi trigonometri 

dengan menggunakan lingkaran satuan  

4.10 Menganalisa perubahan grafik fungsi 

trigonometri akibat perubahan pada 

konstanta pada fungsi y = a sin b(x + c) + d. 
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KELAS: XI  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, 

(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai 

melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, 

“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung 

(indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta 

didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 13 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika Kelas 

XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami ,menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif 
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budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan metode pembuktian 

Pernyataan matematis berupa barisan, 

ketidaksamaan, keterbagiaan dengan 

induksi matematika  

4.1 Menggunakan metode pembuktian 

induksi matematika untuk menguji 

pernyataan matematis berupa barisan, 

ketidaksamaan, keterbagiaan 

3. 2 Menjelaskan program linear dua 

variabel dan metode penyelesaiannya 

dengan menggunakan masalah 

kontekstual 

4.2 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan program linear dua 

variabel 

3.3 Menjelaskan matriks dan kesamaan 

matriks dengan menggunakan masalah 

kontekstual dan melakukan operasi pada 

matriks yang meliputi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian skalar, dan 

perkalian, serta transpose 

4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan matriks dan 

operasinya 

3.4 Menganalisis sifat-sifat determinan 

dan invers matriks berordo 2×2 dan 

3×3 

4.4 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan determinan dan 

invers matriks berordo 2×2 dan 3×3 

3.5 Menganalisis dan membandingkan 

transformasi dan komposisi 

transformasi dengan menggunakan 

4.5Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan matriks 

transformasi geometri (translasi, 
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matriks refleksi, dilatasi dan rotasi) 

3.6Menggeneralisasi pola bilangan dan 

jumlah pada barisan Aritmetika dan 

Geometri 

4.6 Menggunakan pola barisan aritmetika 

atau geometri untuk menyajikan dan 

menyelesaikan masalah kontekstual 

(termasuk 

pertumbuhan, peluruhan, bunga 

majemuk, dan anuitas) 

3.7 Menjelaskan limit fungsi aljabar 

(fungsi polinom dan fungsi rasional) 

secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta 

menentukan eksistensinya 

4.7 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan limit fungsi aljabar 

3.8  Menjelaskan sifat-sifat turunan 

fungsi aljabar dan menentukan turunan 

fungsi aljabar menggunakan definisi atau 

sifat-sifat turunan fungsi 

4.8 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan turunan fungsi 

aljabar 

 

3.9 Menganalisis keberkaitanan 

turunan pertama fungsi dengan 

nilai maksimum, nilai minimum, 

dan selang kemonotonan fungsi, 

serta kemiringan garis singgung 

kurva 

 

4.9 Menggunakan turunan pertama fungsi 

untuk menentukan titik 

maksimum, titik minimum, dan 

selang kemonotonan fungsi, serta 

kemiringan garis singgung kurva, 

persamaan garis singgung, dan 

garis normal kurva berkaitan 

dengan masalah kontekstual  

3.10 Mendeskripsikan integral tak tentu 

(anti turunan) fungsi aljabar dan 

menganalisis sifatsifatnya berdasarkan 

sifat-sifat turunan fungsi 

4.10 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan integral tak tentu 

(anti turunan) fungsi aljabar 
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KELAS: XII  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan 

kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 14 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika Kelas 

XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

dan  mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 
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dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan 

masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mendeskripsikan jarak dalam ruang 

(antar titik, titik ke garis, dan titik ke 

bidang) 

4.1 Menentukan jarak dalam ruang (antar 

titik, titik ke garis, dan titik ke bidang) 

 

3.2 Menentukan dan menganalisis 

ukuran pemusatan dan penyebaran data 

yang disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi dan histogram 

4.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan penyajian data 

hasil pengukuran dan pencacahan 

dalam tabel distribusi frekuensi 

dan histogram 

3.3 Menganalisis aturan pencacahan 

(aturan penjumlahan, aturan perkalian, 

permutasi, dan kombinasi) melalui 

masalah 

kontekstual 

4.3 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan kaidah 

pencacahan (aturan penjumlahan, aturan 

perkalian, permutasi, dan kombinasi) 

3.4 Mendeskripsikan dan menentukan 

peluang kejadian majemuk (peluang 

kejadian-kejadian saling bebas, saling 

lepas, dan kejadian bersyarat) dari suatu 

percobaan acak  

4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan peluang kejadian majemuk 

(peluang, kejadian-kejadian saling bebas, 

saling lepas, dan kejadian bersyarat) 
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5. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR SEJARAH INDONESIA 

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 15 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah Indonesia 

Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3  

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan  pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu  menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 
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penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami konsep berpikir kronologis, 

diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam 

sejarah 

 

4.1 menyajikan hasil penerapan konsep 

berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, 

ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah 

dalam bentuk tulisan atau bentuk lain 

3.2 memahami konsep Perubahan dan 

keberlanjutan dalam sejarah 

4.2 menerapkan konsep perubahan dan 

keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa 

sejarah 

3.3 menganalisis kehidupan manusia purba dan 

asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia 

(melanesoid, proto, dan deutero melayu) 

 

4.3 menyajikan informasi mengenai 

kehidupan manusia purba dan asal-usul 

nenek moyang bangsa indonesia 

(melanesoid, proto, dan deutero melayu) 

dalam bentuk tulisan 

3.4 memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya 

masyarakat praaksara Indonesia dan 

pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan 

terdekat 

4.4 menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai 

budaya masyarakat praaksara Indonesia 

dan pengaruhnya dalam kehidupan 

lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan 

3.5 menganalisis berbagai teori tentang proses 

masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan 

Buddha ke Indonesia 

 

4.5 mengolah informasi tentang proses 

masuknya agama dan kebudayaan Hindu 

dan Buddha ke Indonesia serta  

Pengaruhnya pada kehidupan masyarakat 

Indonesia masa kini serta  

mengemukakannya dalam bentuk tulisan 

3.6 menganalisis perkembangan kehidupan 

masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada 

masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di 

4.6 menyajikan hasil penalaran dalam 

bentuk tulisan tentang nilai-nilai 

dan unsur budaya yang berkembang pada 
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Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-

bukti yang masih berlaku pada kehidupan 

masyarakat Indonesia masa kini 

masa kerajaan Hindu dan Buddha yang 

masih berkelanjutan dalam kehidupan 

bangsa Indonesia pada masa kini 

3.7 menganalisis berbagai teori tentang proses 

masuknya agama dan kebudayaan Islam ke 

Indonesia 

4.7 mengolah informasi teori tentang 

proses masuknya agama dan kebudayaan 

Islam ke Indonesia dengan menerapkan 

cara berpikir sejarah, serta 

mengemukakannya dalam bentuk tulisan 

3.8 menganalisis perkembangan kehidupan 

masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada 

masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta 

menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih 

berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia 

masa kini 

4.8 menyajikan hasil penalaran dalam 

bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur 

budaya yang berkembang pada masa 

kerajaan Islam dan masih berkelanjutan 

dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 

masa kini 

 

KELAS: XI  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 
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Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 16 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah Indonesia 

Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang  

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menganalisis proses masuk dan 

perkembangan penjajahan bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) ke 

Indonesia 

 

4.1 mengolah informasi tentang proses masuk 

dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) ke 

Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk 

cerita sejarah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.2 menganalisis strategi perlawanan 

bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa 

Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) 

sampai dengan abad ke-20 

 

4.2 mengolah informasi tentang strategi 

perlawanan bangsa indonesia terhadap 

penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda, Inggris) sampai dengan abad ke-20 

dan menyajikannya dalam bentuk 
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cerita sejarah 

3.3 menganalisis dampak politik, budaya, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa 

penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa 

Indonesia masa kini 

4.3 menalar dampak politik, budaya, sosial, 

ekonomi, dan pendidikan pada masa 

penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa 

Indonesia masa kini dan menyajikannya 

dalam bentuk cerita sejarah 

3.4 menghargai nilai-nilai sumpah pemuda 

dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di 

Indonesia pada masa kini 

 

 

4.4 menyajikan langkah-langkah dalam 

penerapan nilai-nilai sumpah pemuda dan 

maknanya bagi kehidupan kebangsaan di 

Indonesia pada masa kini dalam bentuk 

tulisan dan/atau media lain 

3.5 menganalisis sifat pendudukan Jepang 

dan respon bangsa Indonesia 

 

4.5 menalar sifat pendudukan Jepang dan 

respon bangsa Indonesia dan menyajikannya 

dalam bentuk cerita sejarah 

3.6 menganalisis peran tokoh-tokoh nasional 

dan daerah dalam memperjuangkan  

kemerdekaan Indonesia 

4.6 menulis sejarah tentang satu tokoh 

nasional dan tokoh dari daerahnya yang 

berjuang melawan penjajahan 

3.7 menganalisis peristiwa proklamasi 

kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan 

sosial, budaya, ekonomi, politik, dan 

pendidikan bangsa Indonesia 

 

4.7 menalar peristiwa proklamasi 

kemerdekaan dan maknanya bagi 

kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, 

dan pendidikan bangsa Indonesia dan 

menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah 

3.8 menganalisis peristiwa pembentukan 

pemerintahan pertama Republik Indonesia 

pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi 

kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini 

 

4.8 menalar peristiwa pembentukan 

pemerintahan Republik Indonesia pada awal 

kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan 

kebangsaan Indonesia masa kini dan 

menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah 

3.9 menganalisis peran dan nilai-nilai 

perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta 

4.9 menuliskan peran dan nilai-nilai 

perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta serta 



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 77 dari 259  

 

 

 

sebagai proklamator serta tokoh-tokoh 

lainnya sekitar proklamasi 

tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi 

3.10 menganalisis strategi dan bentuk 

perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman Sekutu dan Belanda 

 

4.10 mengolah informasi tentang strategi 

dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia 

dalam upaya mempertahankan kemerdekaan 

dari ancaman Sekutu dan Belanda dan 

menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah 

 

KELAS: XII  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut yaitu siswa mampu: 
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Tabel 17 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah Indonesia 

Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menganalisis upaya bangsa 

indonesia dalam menghadapi 

ancaman disintegrasi bangsa 

antara lain PKI Madiun 1948, 

DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, 

PRRI, Permesta, G-30-S/PKI 

 

4.1 merekonstruksi upaya bangsa 

indonesia dalam menghadapi 

ancaman disintegrasi bangsa 

antara lain PKI Madiun 1948, 

DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, 

PRRI, Permesta, G-30-S/PKI dan 

menyajikannya dalam bentuk cerita 

sejarah 

3.2 mengevaluasi peran dan nilai-nilai 

perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam 

mempertahankan keutuhan negara dan bangsa 

Indonesia pada masa 1945–1965 

4.2 menuliskan peran dan nilai-nilai 

perjuangan tokoh nasional dan daerah yang 

berjuang mempertahankan keutuhan 

negara dan bangsa Indonesia pada masa 

1945–1965 
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3.3 menganalisis perkembangan kehidupan 

politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada 

masa awal kemerdekaan sampai masa 

Demokrasi Liberal 

4.3 merekonstruksi perkembangan 

kehidupan politik dan ekonomi Bangsa 

Indonesia pada masa awal kemerdekaan 

sampai masa Demokrasi Liberal dan 

menyajikannya dalam bentuk laporan 

tertulis 

3.4 menganalisis perkembangan kehidupan 

politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada 

masa Demokrasi  terpimpin 

 

 

4.4 melakukan penelitian sederhana tentang 

kehidupan politik dan ekonomi Bangsa 

Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 

dan menyajikannya dalam bentuk laporan 

tertulis 

3.5 menganalisis perkembangan kehidupan 

politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada 

masa Orde Baru 

 

4.5 melakukan penelitian sederhana tentang 

pekembangan kehidupan politik dan 

ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde 

Baru dan menyajikannya dalam bentuk 

laporan tertulis 

3.6 menganalisis perkembangan kehidupan 

politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada 

masa awal Reformasi 

 

 

4.6 melakukan penelitian sederhana tentang 

pekembangan kehidupan politik dan 

ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal 

Reformasi dan menyajikannya dalam 

bentuk laporan tertulis 

3.7 mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, 

dan pemuda dalam perubahan politik dan 

ketatanegaraan Indonesia 

4.7 menulis sejarah tentang peran pelajar, 

mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan 

politik dan ketatanegaraan Indonesia 

3.8 mengevaluasi peran bangsa indonesia 

dalam perdamaian dunia antara lain KAA, Misi 

Garuda, Deklarasi Djuanda, Gerakan Non 

Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal 

Meeting 

 

 

4.8 menyajikan hasil telaah tentang peran 

bangsa indonesia dalam perdamaian dunia 

antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi 

Djuanda, Gerakan Non Blok, ASEAN, 

OKI, dan Jakarta Informal Meeting serta 

menyajikannya dalam bentuk laporan 

tertulis 
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3.9 mengevaluasi kehidupan Bangsa Indonesia 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada era kemerdekaan (sejak 

proklamasi sampai dengan Reformasi) 

 

4.9 membuat studi evaluasi tentang 

kehidupan Bangsa Indonesia dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di era kemerdekaan (sejak 

proklamasi sampai dengan Reformasi) 

dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

 

6. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR BAHASA INGGRIS  

 

KELAS: X  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, 

(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai 

melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah 

“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja 

sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia”.  

Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung ( indirect 

teaching ), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 18 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan meminta informasi 

terkait jati diri dan hubungan keluarga, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. (Perhatikan unsur 

kebahasaan pronoun: subjective, 

objective, possessive) 

4.1 menyusun teks interaksi transaksional 

lisan dan tulis pendek dan sederhana yang 

melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait jati diri, 

dengan memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberikan ucapan selamat dan 

4.2 menyusun teks interaksi interpersonal 

lisan dan tulis sederhana yang melibatkan 

tindakan memberikan ucapan selamat dan 

memuji bersayap (extended), dan 
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memuji bersayap (extended), serta 

menanggapinya, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

menanggapinya dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

3.3 menerapkan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan meminta informasi 

terkait niat melakukan suatu 

tindakan/kegiatan, sesuai dengan 

konteks penggunaannya. (Perhatikan unsur 

kebahasaan be going to, would like to) 

4.3 menyusun teks interaksi transaksional 

lisan dan tulis pendek dan sederhana yang 

melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait niat melakukan suatu 

tindakan/kegiatan, dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

3.4 membedakan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan beberapa teks 

deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan 

meminta informasi terkait tempat wisata dan 

bangunan bersejarah terkenal, 

pendek dan sederhana, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

 

 

 

4.4 teks deskriptif 

4.4.1 menangkap makna secara kontekstual 

terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks deskriptif, lisan dan tulis, 

pendek dan sederhana 

terkait tempat wisata dan bangunan 

bersejarah terkenal 

 

4.4.2 menyusun teks deskriptif lisan dan 

tulis, pendek dan sederhana, terkait tempat 

wisata dan bangunan bersejarah terkenal, 

dengan memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara 

benar dan sesuai konteks 

3.5 membedakan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks khusus 

dalam bentuk pemberitahuan 

(announcement), dengan memberi 

dan meminta informasi terkait 

4.5 teks pemberitahuan (announcement) 

4.5.1 menangkap makna secara kontekstual 

terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks khusus dalam 

bentuk pemberitahuan (announcement) 
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kegiatan sekolah, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

4.5.2 menyusun teks khusus dalam bentuk 

pemberitahuan (announcement), lisan dan 

tulis, pendek dan sederhana, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan, secara benar dan 

sesuai konteks 

3.6 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan meminta informasi 

terkait keadaan/tindakan/ 

kegiatan/ kejadian yang dilakukan/terjadi di 

waktu lampau yang merujuk waktu 

terjadinya dan kesudahannya, sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

(Perhatikan unsur kebahasaan simple past 

tense vs present perfect 

tense) 

4.6 menyusun teks interaksi transaksional, 

lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang 

melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan/tindakan/ 

kegiatan/kejadian yang dilakukan/terjadi di 

waktu lampau yang merujuk waktu 

terjadinya dan kesudahannya, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

 

3.7 membedakan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan beberapa teks recount 

lisan dan tulis dengan memberi dan 

meminta informasi terkait peristiwa 

bersejarah sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

 

4.7 teks recount – peristiwa bersejarah 

4.7.1 menangkap makna secara kontekstual 

terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks recount lisan dan 

tulis terkait peristiwa bersejarah 

4.7.2 menyusun teks recount lisan dan tulis, 

pendek dan sederhana, terkait peristiwa 

bersejarah, dengan memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, 

secara benar dan sesuai konteks 

3.8 membedakan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks naratif 

4.8 menangkap makna secara 

kontekstual terkait fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 
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lisan dan tulis dengan memberi dan 

meminta informasi terkait legenda 

rakyat, sederhana, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

kebahasaan teks naratif, lisan dan 

tulis sederhana terkait legenda 

rakyat 

 

3.9 menafsirkan fungsi sosial dan unsur 

kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan 

remaja SMA/MA/SMK/MAK 

4.9 menangkap makna terkait fungsi sosial 

dan unsur kebahasaan secara kontekstual 

lirik lagu terkait kehidupan remaja 

SMA/MA/SMK/MAK 

 

KELAS: XI  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi 

Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun 

rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah mampu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya 

sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi 

siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 

Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 19 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN 

3. memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan meminta informasi 

terkait saran dan tawaran, sesuai 

dengan konteks penggunaannya.(Perhatikan 

unsur kebahasaan should, can) 

4.1 menyusun teks interaksi transaksional, 

lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang 

melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait saran dan tawaran, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks 

3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan meminta informasi 

terkait pendapat dan pikiran, sesuai dengan 

konteks penggunaannya. (Perhatikan unsur 

4.2 menyusun teks interaksi transaksional, 

lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang 

melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait pendapat dan pikiran, 

dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan 
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kebahasaan I think, I suppose, in my opinion) sesuai konteks 

3.3 membedakan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus 

dalam bentuk undangan resmi 

dengan memberi dan meminta informasi 

terkait kegiatan sekolah/tempat kerja sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

dan sesuai konteks 

4.3 teks undangan resmi 

4.3.1 menangkap makna secara 

kontekstual terkait fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan teks khusus 

dalam bentuk undangan resmi lisan dan 

tulis, terkait kegiatan sekolah/tempat kerja 

4.3.2 menyusun teks khusus dalam 

bentuk undangan resmi lisan dan tulis, terkait 

kegiatan sekolah/tempat kerja, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara 

benar 

3.4 membedakan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan beberapa teks 

eksposisi analitis lisan dan tulis dengan 

memberi dan meminta informasi terkait isu 

aktual, sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

 

4.4 teks eksposisi analitis 

4.4.1 menangkap makna secara kontekstual 

terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks eksposisi analitis lisan dan 

tulis, terkait isu aktual 

4.4.2 menyusun teks eksposisi analitis 

tulis, terkait isu aktual, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan, secara benar dan 

sesuai konteks 

3.5 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan meminta informasi 

terkait keadaan /tindakan/kegiatan/ kejadian 

tanpa perlu 

menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah, 

sesuai dengan konteks penggunaannya. 

4.5. menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

keadaan/tindakan/kegiatan/ 

kejadian tanpa perlu menyebutkan 

pelakunya dalam teks ilmiah, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
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(Perhatikan unsur kebahasaan passive voice) dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks 

3.6 membedakan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus 

dalam bentuk surat pribadi dengan memberi 

dan menerima informasi terkait kegiatan diri 

sendiri dan orang sekitarnya, sesuai dengan 

 

 

4.6 teks surat pribadi 

4.6.1 menangkap makna secara kontekstual 

terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat 

pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang 

sekitarnya 

4.6.2 menyusun teks khusus dalam bentuk 

surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan 

orang sekitarnya, lisan dan tulis, dengan 

konteks penggunaannya 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan, secara benar dan 

sesuai konteks 

3.7 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan meminta informasi 

terkait hubungan sebab akibat, 

sesuai dengan konteks penggunaannya. 

(Perhatikan unsur kebahasaan because of ..., 

due to ...,thanks to ...) 

4.7 menyusun teks interaksi transaksional 

lisan dan tulis yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta informasi terkait 

hubungan sebab akibat, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks 

3.8 membedakan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan beberapa teks 

explanation lisan dan tulis dengan memberi 

dan meminta informasi terkait gejala alam 

atau sosial yang tercakup dalam mata 

pelajaran lain di kelas XI, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

4.8 menangkap makna secara kontekstual 

terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks explanation lisan dan tulis, 

terkait gejala alam atau sosial yang tercakup 

dalam mata pelajaran lain di kelas XI 

3.9 menafsirkan fungsi sosial dan unsur 4.9 menangkap makna secara kontekstual 
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kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan 

remaja SMA/MA/SMK/MAK 

 

terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan 

lirik lagu terkait  kehidupan remaja 

SMA/MA/SMK/MAK 

 

 

KELAS: XII  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), 

yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik 

mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih 

lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 20 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 

XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta  enerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan 

masalah 

4. mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta 

bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan teks interaksi 

interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan menawarkan jasa, serta 

menanggapinya, sesuai dengan konteks 

penggunaannya. (Perhatikan unsur 

kebahasaan May I help you?, What can I do 

for you? What if ...?) 

 

4.1 menyusun teks interaksi interpersonal 

lisan dan tulis sederhana yang melibatkan 

tindakan menawarkan jasa, dan 

menanggapinya dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

3.2 membedakan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus 

4.2 surat lamaran kerja 

4.2.1 menangkap makna secara kontekstual 
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dalam bentuk surat lamaran kerja, dengan 

memberi dan meminta informasi terkait jati 

diri, latar belakang pendidikan/pengalaman 

kerja, sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

 

terkait fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan teks 

khusus dalam bentuk surat lamaran kerja, 

yang memberikan informasi antara lain 

jati diri, latar belakang pendidikan / 

pengalaman kerja 

4.2.2 menyusun teks khusus surat lamaran 

kerja, yang memberikan informasi antara lain 

jati diri, latar belakang pendidikan / 

pengalaman kerja, dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks 

3.3 membedakan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus 

dalam bentuk teks caption, dengan memberi 

dan meminta informasi 

terkait gambar /foto /tabel/grafik/ bagan, 

sesuai dengan konteks penggunaannya 

 

4.3 teks penyerta gambar (caption) 

4.3.1 menangkap makna secara kontekstual 

terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks khusus dalam bentuk caption 

terkait gambar/foto/tabel/grafik/bagan 

4.3.2 menyusun teks khusus dalam 

bentuk teks caption terkait 

gambar/foto/tabel/grafik/bagan, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai 

konteks 

3.4 membedakan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan beberapa teks news 

item lisan dan tulis dengan 

memberi dan meminta informasi 

terkait berita sederhana dari koran/radio/TV, 

sesuai dengan konteks penggunaannya 

4.4 menangkap makna secara kontekstual 

terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks news items lisan 

dan tulis, dalam bentuk berita sederhana 

koran/radio/TV 

3.5 menerapkan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan teks 

4.5. menyusun teks interaksi transaksional 

lisan dan tulis yang 
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interaksi transaksional lisan dan 

tulis yang melibatkan tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait pengandaian 

diikuti oleh perintah/saran, sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

(Perhatikan unsur kebahasaan if dengan 

imperative, can, should) 

melibatkan tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait pengandaian diikuti 

oleh perintah/saran, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks 

3.6 membedakan fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan beberapa teks 

prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan 

meminta informasi terkait manual 

penggunaan teknologi dan kiat-kiat (tips), 

pendek dan sederhana, sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

 

 

 

4.6 teks prosedur 

4.6.1 menangkap makna secara kontekstual 

terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis, 

dalam bentuk manual 

terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat 

(tips) 

4.6.2 menyusun teks prosedur, lisan dan 

tulis, dalam bentuk manual terkait 

penggunaan teknologi dan kiat-kiat 

(tips), dengan memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara 

benar dan sesuai konteks 

3.7 menafsirkan fungsi sosial dan 

unsur kebahasaan lirik lagu terkait 

kehidupan remaja SMA/MA/SMK/MAK 

4.7 menangkap makna secara kontekstual 

terkait fungsi sosial dan unsur  kebahasaan 

lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA/MA/ 

SMK/MAK 
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7. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR SENI BUDAYA  

 

KELAS: X  

A. SENI RUPA  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap 

spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi 

tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau 

ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi 

Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 

Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect 

teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan 

memperhatikan karakteristik mata ppelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan  engembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 21 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Seni Rupa 

Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami konsep, unsur, prinsip, 

bahan, dan teknik dalam berkarya seni 

rupa 

 

4.1 membuat karya seni rupa dua 

dimensi menggunakan berbagai media 

dan teknik dengan melihat model 

3.2 memahami karya seni rupa 

berdasarkan, jenis, tema, dan nilai 

estetisnya 

4.2 membuat karya seni rupa tiga 

dimensi dengan melihat mode 

3.3 memahami konsep dan prosedur 

pameran karya seni rupa 

 

4.3 menyelenggarakan pameran hasil 

karya seni rupa dua dan tiga dimensi 

yang dibuat berdasarkan melihat model 

3.4 memahami konsep, prosedur, dan 4.4 membuat deskripsi karya seni rupa 
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fungsi kritik dalam karya seni rupa berdasarkan pengamatan dalam bentuk 

lisan atau tulisan 

 

B. SENI MUSIK  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, 

(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai 

melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah 

“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja 

sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect 

teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 22 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Seni Musik 

Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 
KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 
3. memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami jenis dan fungsi alat 

musik tradisional 

4.1 memainkan alat musik tradisional 

 

3.2 menganalisis alat musik tradisional 

berdasarkan jenis dan fungsinya pada 

masyarakat pendukungnya 

4.2 mempresentasikan hasil analisis alat 

musik tradisional berdasarkan jenis dan 

fungsinya pada masyarakat 

pendukungnya 

3.3 memahami dan mengapresiasi 

pertunjukan musik tradisional 

4.3 menampilkan pertunjukan musik 

tradisional 

3.4 memahami konsep, bentuk dan jenis 

pertunjukan musik tradisional 

4.4 membuat tulisan hasil analisis 

pertunjukan musik tradisional 
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KELAS: XI  

 

A. SENI RUPA  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran  tidak langsung (indirect teaching), 

yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan  memperhatikan karakteristik 

mata pelajaran  serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan  pengembangan  

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan guru dalam  mengembangkan karakter siswa lebih 

lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 23 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Seni Rupa Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3  

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menganalisis konsep, unsur, prinsip, 

bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 

4.1 membuat karya seni rupa dua dimensi 

dengan memodifikasi objek 

3.2 menganalisis karya seni rupa 

berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai 

estetisnya 

4.2 membuat karya seni rupa tiga dimensi 

dengan memodifikasi objek 

3.3 menganalisis perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan pameran karya seni rupa 

 

4.3 menyelenggarakan pameran karya seni 

rupa dua dan tiga dimensi hasil modifikasi 

 

3.4 menganalisis konsep, prosedur, fungsi, 

tokoh, dan nilai estetis dalam karya seni 

rupa 

 

4.4 membuat analisis karya seni rupa 

berdasarkan konsep, prosedur, fungsi, tokoh, 

dan nilai estetis dalam bentuk lisan atau 

tulisan 
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B. SENI MUSIK  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, 

(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai 

melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah 

“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja 

sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan 

budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa 

mampu: 

 

Tabel 24 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Seni Musik 

Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif  dan kreatif, serta 
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teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami konsep musik Barat  4.1 memainkan alat musik Barat 

3.2 menganalisis musik Barat 4.2 mempresentasikan hasil analisis musik 

Barat 

3.3 menganalisis hasil pertunjukan 

musik Barat 

4.3 membuat tulisan tentang musik Barat 

3.4 memahami perkembangan musik 

Barat 

4.4 menampilkan beberapa lagu dan 

pertunjukan musik Barat 

 

KELAS: XII  

 

A. SENI RUPA 

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 
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kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), 

yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik 

mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih 

lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 25 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Seni Rupa Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 mengevaluasi konsep, unsur, prinsip, 

bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 

 

4.1 berkreasi karya seni rupa dua dimensi 

berdasarkan imajinasi dengan berbagai 

media dan teknik 

3.2 mengevaluasi karya seni rupa 4.2 berkreasi karya seni rupa tiga dimensi 
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berdasarkan jenis, tema, fungsi dan nilai 

estetisnya 

berdasarkan imajinasi dengan berbagai 

madia dan teknik 

3.3 mengevaluasi hasil penyelenggaraan 

pameran karya seni rupa hasil kreasi sendiri 

4.3 menyelenggarakan pameran karya 

seni rupa dua dan tiga dimensi. 

3.4 mengevaluasi karya seni rupa 

berdasarkan tema, jenis, fungsi tokoh, dan 

nilai estetisnya 

4.4 membuat evaluasi dalam bentuk 

kritik karya seni rupa berdasarkan tema, 

jenis, fungsi tokoh, dan nilai estetisnya 

dalam bentuk lisan atau tulisan 

 

C. SENI MUSIK  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, 

(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai 

melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah 

“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja 

sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect 

teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan  

memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 26 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Seni Musik 

Kelas XII 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami konsep dan teknik berkreasi 

musik kontemporer 

4.1 mempresentasikan konsep dan teknik 

berkreasi musik kontemporer 

 

3.2 menganalisis karya musik kontemporer 

 

4.2 mempresentasikan hasil analisis musik 

kontemporer 

3.3 mengevaluasi pertunjukan musik 

kontemporer 

 

4.3 menerapkan konsep dan teknik 

berkreasi musik kontemporer 

3.4 merancang konsep dan teknik 

berkreasi musik kontemporer secara mandiri 

4.4 menampilkan karya music kontemporer 

kreasi sendiri 
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8. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN JASMANI, 

OLAHRAGA, DAN KESEHATAN  

 

KELAS: X  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi 

Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan aj aran agama yang dianutnya”. Adapun 

rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung 

(indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran 

berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan 

karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan 

dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 27 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan kesehatan X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami,menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan 

rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan 
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humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menganalisis keterampilan gerak 

salah satu permainan bola besar untuk 

menghasilkan koordinasi gerak yang baik* 

 

 

4.1 Mempraktikkan hasil analisis 

keterampilan gerak salah satu permainan 

bola besar untuk menghasilkan koordinasi 

gerak yang baik* 

 

3.2 Menganalisis keterampilan gerak salah 

satu permainan bola kecil untuk 

menghasilkan koordinasi gerak yang baik* 

4.2 Mempraktikkan hasil analisis 

keterampilan gerak  salah satu permainan 

bola kecil untuk  menghasilkan koordinasi 

gerak yang baik* 

3.3 Menganalisis keterampilan jalan 

cepat, lari, lompat dan lempar untuk 

menghasilkan gerak yang efektif* 

 

4.3 Mempraktikkan hasil analisis 

keterampilan jalan cepat, lari, lompat dan 

lempar untuk menghasilkan gerak yang 

efektif* 

3.4 Menganalisis keterampilan gerak 

seni dan olahraga beladiri untuk 

menghasilkan gerak yang efektif** 

 

4.4 Mempraktikkan hasil analisis 

keterampilan gerak seni dan olahraga 

beladiri untuk menghasilkan gerak yang 

efektif ** 

3.5 Menganalisis konsep latihan dan 

pengukuran komponen kebugaran 

jasmani terkait kesehatan (daya 

tahan, kekuatan, komposisi tubuh, 

dan kelenturan) menggunakan 

4.5 Mempraktikkan hasil analisis 

konsep latihan dan pengukuran 

komponen kebugaran jasmani 

terkait kesehatan (daya tahan, 

kekuatan, komposisi tubuh, dan 
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instrumen terstandar 

 

kelenturan) menggunakan 

instrumen terstandar 

3.6 Menganalisis keterampilan 

rangkaian gerak sederhana dalam 

aktivitas spesifik senam lantai 

4.6 Mempraktikkan hasil analisis 

keterampilan rangkaian gerak sederhana 

dalam aktivitas spesifik senam lantai 

3.7 Menganalisis gerak rangkaian 

langkah dan ayunan lengan mengikuti irama 

(ketukan) dalam aktivitas gerak berirama 

4.7 Mempratikkan hasil analisis gerak 

rangkaian langkah dan ayunan lengan 

mengikuti irama (ketukan) dalam aktivitas 

gerak berirama 

3.8 Menganalisis keterampilan satu 

gaya renang*** 

4.8 Mempraktikkan hasil analisis 

keterampilan satu gaya renang *** 

3.9 Memahami konsep dan prinsip 

pergaulan yang sehat antar remaja 

dan menjaga diri dari kehamilan 

pada usia sekolah 

4.9 Mempresentasikan konsep dan 

prinsip pergaulan yang sehat antar 

remaja dan menjaga diri dari kehamilan 

pada usia sekolah lainnya 

3.10 Menganalisis berbagai peraturan 

perundangan serta konsekuensi 

hukum bagi para pengguna dan 

pengedar narkotika, psikotropika, 

zat-zat aditif (NAPZA) dan obat 

berbahaya 

4.10 Mempresentasikan berbagai 

peraturan perundangan serta konsekuensi 

hukum bagi para 

pengguna dan pengedar narkotika, 

psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) 

dan obat berbahaya lainnya 

 

KELAS: XI  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan aj aran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 
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kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

  Tabel 28 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan kesehatan XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 
KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk  

memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menganalisis keterampilan gerak salah 

satu permainan bola besar serta menyusun 

rencana perbaikan* 

4.1 Mempraktikkan hasil analisis 

keterampilan gerak salah satu permainan bola 

besar serta menyusun rencana  perbaikan* 

3.2 Menganalisis keterampilan gerak salah 

satu permainan bola kecil serta menyusun 

rencana perbaikan* 

4.2 Mempraktikkan hasil analisis 

keterampilan gerak salah satu permainan bola 

kecil serta menyusun rencana perbaikan* 



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 107 dari 259  

 

 

 

3.3 Menganalisis keterampilan jalan, lari, 

lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak 

yang efektif serta menyusun rencana 

perbaikan* 

4.3 Mempraktikkan hasil analisis 

keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar 

untuk menghasilkan gerak yang efektif serta 

menyusun rencana perbaikan * 

3.4 Menganalisis strategi dalam pertarungan 

bayangan (shadow fig hting) olahraga beladiri 

untuk menghasilkan gerak yang efektif** 

4.4 Mempraktikkan hasil analisis strategi 

dalam pertarungan bayangan (shadow 

fighting) olahraga beladiri untuk 

menghasilkan gerak yang efektif ** 

3.5 Menganalisis konsep latihan dan 

pengukuran komponen kebugaran jasmani 

terkait keterampilan (kecepatan, kelincahan, 

keseimbangan, dan koordinasi) menggunakan 

instrumen terstandar 

4.5 Mempraktikkan hasil analisis konsep 

latihan dan pengukuran komponen kebugaran 

jasmani terkait keterampilan (kecepatan, 

kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi) 

menggunakan instrumen terstandar 

3.6 Menganalisis berbagai keterampilan 

rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam 

aktivitas spesifik senam lantai 

4.6 Mempraktikkan hasil analisis berbagai 

keterampilan rangkaian gerak yang lebih 

kompleks dalam aktivitas spesifik senam 

lantai 

3.7 Menganalisis sistematika latihan 

(gerak pemanasan, inti latihan, dan 

pendinginan) dalam aktivitas gerak 

berirama 

4.7 Mempraktikkan hasil sistematika 

latihan (gerak pemanasan, inti latihan, dan 

pendinginan) dalam aktivitas gerak berirama 

3.8 Menganalisis keterampilan dua gaya 

renang *** 

4.8 Mempraktikkan hasil analisis 

keterampilan dua gaya renang*** 

3.9 Menganalisis manfaat jangka panjang dari 

partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur 

4.9 Mempresentasikan manfaat jangka 

panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik 

secara teratur 

3.10 Menganalisis bahaya, cara penularan, dan 

cara mencegah HIV/AIDS 

4.10 Mempresentasikan hasil analisis bahaya, 

cara penularan, dan cara 

mencegah HIV/AIDS 
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KELAS: XII  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan aj aran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 29  Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan kesehatan XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 
KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 
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pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Merancang pola penyerangan dan 

pertahanan salah satu permainan bola besar* 

4.1 Mempraktikkan hasil rancangan pola 

penyerangan dan pertahanan salah satu 

permainan bola besar** 

3.2 Merancang pola penyerangan dan 

pertahanan salah satu permainan bola kecil 

4.2 Mempraktikkan hasil rancangan 

pola penyerangan dan pertahanan salah satu 

permainan bola kecil* 

3.3 Merancang simulasi perlombaan jalan 

cepat, lari, lompat dan lempar yang disusun 

sesuai peraturan* 

4.3 Mempraktikkan hasil rancangan simulasi 

perlombaan jalan cepat, lari, lompat dan lempar 

yang disusun sesuai peraturan* 

3.4 Merancang pola penyerangan dan 

pertahanan dalam olahraga beladiri yang 

disusun sesuai peraturan permainan** 

 

4.4 Mempraktikkan hasil rancangan pola 

penyerangan dan pertahanan dalam olahraga 

beladiri yang disusun sesuai peraturan 

permainan** 

3.5 Merancang program latihan untuk 

meningkatkan derajat kebugaran jasmani 

terkait kesehatan dan keterampilan secara 

pribadi 

4.5 Mempraktikkan hasil rancangan program 

latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran 

jasmani terkait kesehatan dan keterampilan 

secara pribadi 

3.6 Merancang beberapa pola rangkaian 

keterampilan senam lantai 

4.6 Mempraktikkan hasil rancang beberapa pola 

rangkaian keterampilan senam lantai 

3.7 Merancang sistematika latihan (gerak 

pemanasan, inti latihan, dan pendinginan) 

dalam aktivitas gerak berirama 

4.7 Merancang sistematika latihan (gerak 

pemanasan, inti latihan, dan pendinginan) 

dalam aktivitas gerak berirama 

3.8 Menganalisis keterampilan dua gaya 

renang untuk keterampilan penyelamatan 

diri, dan tindakan pertolongan 

kegawatdaruratan di air dengan 

4.8 Mempraktikkan hasil analisis keterampilan 

dua gaya renang untuk keterampilan 

penyelamatan diri, dan tindakan pertolongan 

kegawatdaruratan di air dengan menggunakan 
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menggunakan alat bantu*** alat bantu*** 

3.9 Menganalisis langkah-langkah 

melindungi diri dan orang lain dari 

Penyakit Menular Seksual (PMS) 

4.9 Mempresentasikan hasil analisis 

langkah-langkah melindungi diri dan orang lain 

dari Penyakit Menular Seksual (PMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PRAKARYA DAN 

KEWIRAUSAHAAN  

 

KELAS: X  

 

A. KERAJINAN  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi 

Sikap Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun 

rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect 

teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan 
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karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan 

pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan 

dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih 

lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, 

yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 30 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas X 

 

A. Kerajinan 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami , menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan 

masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami karakteristik kewirausahaan 

(misalnya berorientasi ke masa depan dan 

berani mengambil risiko) dalam 

menjalankan kegiatan usaha 

4.1 mengidentifikasi karakteristik 

wirausahawan berdasarkan keberhasilan 

dan kegagalan usaha 
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3.2 memahami perencanaan usaha 

kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non 

benda (misalnya cerita rakyat, mitos, 

simbol, tarian, pantun dan upacara adat) 

yang meliputi ide dan peluang usaha, 

sumber daya, administrasi dan pemasaran 

4.2 menyusun perencanaan usaha kerajinan 

dengan inspirasi budaya lokal non benda 

(misalnya cerita rakyat, mitos, simbol, 

tarian, pantun dan upacara adat ) yang 

meliputi ide dan peluang usaha, sumber 

daya, administrasi dan pemasaran 

3.3 menganalisis sistem produksi 

kerajinan dengan inspirasi budaya 

lokal non benda dan material daerah 

sekitar berdasarkan daya dukung 

yang dimiliki oleh daerah setempat 

4.3 memproduksi kerajinan dengan 

inspirasi budaya lokal non benda 

dan material dari daerah sekitar 

berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat 

3.4 memahami perhitungan biaya produksi 

(Harga Pokok Produksi) produk kerajinan 

dengan inspirasi budaya non benda 

4.4 menghitung biaya produksi (Harga 

Pokok Produksi) kerajinan dengan 

inspirasi budaya non benda 

3.5 memahami pemasaran produk 

kerajinan dengan inspirasi budaya non 

benda secara langsung 

4.5 memasarkan produk kerajinan dengan 

inspirasi budaya non benda secara 

langsung 

3.6 menganalisis proses evaluasi hasil 

kegiatan usaha kerajinan dengan inspirasi 

budaya non benda 

4.6 mengevaluasi hasil kegiatan usaha 

kerajinan dengan inspirasi budaya non 

benda 

3.7 memahami perencanaan usaha 

kerajinan dengan inspirasi artefak/objek 

budaya lokal (misalnya pakaian daerah, 

wadah tradisional, dan senjata tradisional) 

yang meliputi ide dan peluang usaha, 

sumber daya, administrasi, dan pemasaran 

4.7 menyusun perencanaan usaha kerajinan 

dengan inspirasi artefak/objek budaya 

lokal 

(misalnya pakaian daerah, wadah 

tradisional, dan senjata tradisional) yang 

meliputi ide dan peluang usaha, sumber 

daya, administrasi, dan pemasaran 

3.8 menganalisis sistem produksi 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki 

oleh daerah setempat untuk kerajinan 

dengan inspirasi artefak/objek budaya 

4.8 memproduksi kerajinan dengan 

inspirasi artefak/objek budaya lokal dan 

material dari daerah sekitar berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh daerah 
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lokal dan material dari daerah sekitar setempat 

3.9 memahami perhitungan biaya 

produksi (Harga Pokok Produksi) 

produk kerajinan dengan inspirasi 

artefak/objek budaya lokal 

4.9 menghitung biaya produksi (Harga 

Pokok Produksi) kerajinan dengan 

inspirasi artefak/objek budaya lokal 

3.10 memahami strategi pemasaran 

produk kerajinan dengan inspirasi 

artefak/objek budaya lokal secara 

langsung 

4.10 memasarkan produk kerajinan dengan 

inspirasi artefak/objek budaya lokal secara 

langsung 

3.11 memahami proses evaluasi hasil 

kegiatan usaha kerajinan dengan inspirasi 

artefak/objek budaya lokal 

4.11 mengevaluasi hasil kegiatan usaha 

kerajinan dengan inspirasi artefak/objek 

budaya lokal 

 

B. REKAYASA  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 31  Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas X 

 

A. Rekayasa 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami , menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami karakteristik kewirausahaan 

(misalnya berorientasi ke masa depan dan 

berani mengambil risiko) dalam 

menjalankan kegiatan usaha 

4.1 mengidentifikasi karakteristik 

wirausahawan berdasarkan keberhasilan dan 

kegagalan usaha 

3.2 memahami perencanaan usaha produk 4.2 menyusun perencanaan usaha produk 
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teknologi transportasi dan logistik meliputi 

ide dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

teknologi transportasi dan logistik meliputi 

ide dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

3.3 menganalisis sistem produksi 

produk transportasi dan logistik berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh daerah 

setempat 

4.3 memproduksi produk transportasi 

dan logistik berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat 

3.4 memahami perhitungan harga pokok 

produksi produk transportasi dan logistik 

4.4 menghitung biaya produksi produk 

transportasi dan logistik 

3.5 memahami cara menentukan pemasaran 

produk transportasi dan logistik secara 

langsung 

4.5 memasarkan produk transportasi dan 

logistik secara langsung 

3.6 menganalisis teknik dan proses evaluasi 

hasil kegiatan usaha produk transportasi dan 

logistik 

4.6 mengevaluasi hasil kegiatan usaha 

produk transportasi dan logistik 

3.7 Memahami perencanaan usaha kerajinan 

dengan inspirasi artefak/objek budaya lokal 

(misalnya pakaian daerah, wadah tradisional 

dan senjata ) yang meliputi ide dan peluang 

usaha, sumber daya, administrasi dan 

pemasaran  

4.7 Menyusun perencanaan usaha 

kerajinan dengan inspirasi artefak/objek 

budaya lokal (misalnya pakaian daerah, 

wadah tradisional dan senjata) yang 

meliputi ide dan peluang usaha, sumber 

daya, administrasi dan pemasaran 

3.8 menganalisis sistem produksi kerajinan 

dengan inspirasi artefak/objek budaya lokal 

dan material daerah sekitar berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh daerah 

setempat 

4.8 memproduksi kerajinan dengan inspirasi 

artefak/ objek budaya lokal dan material 

daerah sekitar dengan inspirasi budaya 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh 

daerah setempat 

3.9 memahami cara perhitungan biaya 

produksi (Harga Pokok Produksi) produk 

grafika 

4.9 menghitung biaya produksi (Harga 

Pokok Produksi) produk grafika 
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3.10 memahami strategi pemasaran produk 

grafika secara langsung 

4.10 memasarkan produk grafika secara 

langsung 

3.11 memahami proses evaluasi hasil 

kegiatan usaha produk grafika 

4.11 merumuskan hasil kegiatan usaha 

produk grafika 

 

D. BUDIDAYA  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 32 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas X 

C. Kerajinan 

KOMPETENSI INTI 3  

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami karakteristik kewirausahaan 

(misalnya berorientasi ke masa depan dan 

berani menjalankan resiko) dalam 

menjalankan kegiatan usaha 

4.1 mengidentifikasi karakteristik 

wirausahawan berdasarkan keberhasilan dan 

kegagalan usaha 

3.2 memahami perencanaan usaha budidaya 

tanaman pangan meliputi ide dan peluang 

usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 

4.2 menyusun perencanaan usaha budidaya 

tanaman pangan meliputi ide dan peluang 

usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 

3.3 memahami sistem produksi tanaman 

pangan berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat 

4.3 memproduksi tanaman pangan berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh daerah 

setempat 

3.4 memahami perhitungan harga pokok 

produksi usaha budidaya tanaman pangan 

4.4 menghitung biaya produksi (Harga 

Pokok Produksi) budidaya tanaman 
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 pangan 

3.5 memahami pemasaran produk usaha 

budidaya tanaman pangan secara langsung 

4.5 memasarkan produk usaha budidaya 

tanaman pangan secara langsung 

3.6 menganalisis proses evaluasi hasil 

kegiatan usaha budidaya tanaman pangan 

secara langsung 

4.6 mengevaluasi hasil kegiatan usaha 

budidaya tanaman pangan secara langsung 

3.7 memahami perencanaan usaha yang 

meliputi ide dan peluang usaha, sumber 

daya, administrasi, dan pemasaran untuk 

produksi tanaman hias berdasarkan daya 

dukung yang dimiliki oleh daerah setempat 

4.7 menyusun perencanaan usaha yang 

meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran untuk tanaman 

hias berdasarkan daya dukung yang dimiliki 

oleh daerah setempat 

3.8 menganalisis sistem produksi tanaman 

hias berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat 

4.8 memproduksi tanaman hias berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh daerah 

setempat 

3.9 memahami perhitungan biaya produksi 

(Harga Pokok Produksi) produk tanaman 

hias 

4.9 menghitung biaya produksi (Harga 

Pokok Produksi) tanaman hias 

3.10 memahami strategi pemasaran produk 

usaha budidaya tanaman hias secara 

langsung 

4.10 memasarkan produk usaha budidaya 

tanaman hias secara langsung 

3.11 memahami proses evaluasi hasil 

kegiatan usaha budidaya tanaman hias 

4.11 mengevaluasi hasil kegiatan usaha 

budidaya tanaman hias 
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E. PENGOLAHAN  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi 

tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, 

pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta 

kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 

Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 33 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas X 

 

D. Pengolahan 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami ,menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 
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kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami karakteristik kewirausahaan 

(misalnya berorientasi ke masa depan dan 

berani mengambil risiko) dalam menjalankan 

kegiatan usaha pengolahan makanan awetan 

dari 

bahan pangan nabati dan hewani 

4.1 mengidentifikasi karakteristik 

kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan 

kegagalan usaha pengolahan makanan awetan 

dari bahan pangan nabati dan hewani 

 

3.2 Memahami perencanaan usaha 

pengolahan makanan awetan dari bahan 

pangan nabati meliputi ide dan peluang usaha, 

sumber daya, administrasi, dan pemasaran 

4.2 Menyusun perencanaan usaha pengolahan 

makanan awetan dari bahan pangan nabati 

meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

3.3 menganalisis sistem pengolahan 

makanan awetan dari bahan pangan 

nabati dan pengemasan berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh 

daerah setempat 

4.3 mengolah makanan awetan dari 

bahan pangan nabati berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh 

daerah setempat 

3.4 memahami perhitungan biaya 

pengolahan (Harga Pokok Pengolahan) 

makanan awetan dari 

bahan pangan nabati 

 

4.4 menghitung hasil perhitungan biaya 

pengolahan (Harga Pokok Pengolahan) 

makanan awetan dari bahan pangan nabati 

3.5 memahami pemasaran produk 

pengolahan makanan awetan dari 

4.5 memasarkan produk usaha pengolahan 

makanan awetan dari bahan pangan nabati 
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bahan pangan nabati secara 

langsung 

secara 

langsung 

3.6 menganalisis proses evaluasi hasil 

usaha pengolahan makanan awetan 

dari bahan pangan nabati 

4.6 mengevaluasi hasil kegiatan usaha 

pengolahan makanan awetan dari bahan 

nabati 

3.7 memahami perencanaan usaha 

pengolahan makanan awetan dari 

bahan pangan hewani meliputi ide 

dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

4.7 menyusun perencanaan usaha pengolahan 

makanan awetan dari bahan pangan hewani 

meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

3.8 menganalisis sistem pengolahan 

makanan awetan dari bahan pangan 

hewani dan pengemasan berdasarkan daya 

dukung yang dimiliki oleh daerah setempat 

4.8 mengolah makanan awetan dari bahan 

pangan hewani berdasarkan daya dukung 

yang dimiliki oleh daerah setempat 

3.9 memahami perhitungan biaya 

pengolahan (harga pokok pengolahan) 

makanan awetan dari bahan pangan hewani 

4.9 menghitung biaya pengolahan (harga 

pokok pengolahan) makanan awetan 

dari bahan pangan hewani 

3.10 memahami strategi pemasaran 

produk usaha pengolahan makanan 

awetan dari bahan pangan hewani 

secara langsung 

4.10 memasarkan produk usaha pengolahan 

makanan awetan dari bahan pangan hewani 

secara langsung 

3.11 memahami proses evaluasi hasil 

kegiatan usaha pengolahan makanan awetan 

dari bahan pangan hewani 

4.11 mengevaluasi hasil kegiatan usaha 

pengolahan makanan awetan dari bahan 

pangan hewani 
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KELAS: XI  

 

A. KERAJINAN  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 34 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas XI 

 

A. Kerajinan 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk  

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami perencanaan usaha 

kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun 

datar (sebagai solusi dari masalah lingkungan 

hidup) meliputi ide, peluang usaha, sumber 

daya, administrasi dan 

pemasaran 

4.1 menyusun perencanaan usaha kerajinan 

dari bahan limbah berbentuk bangun datar 

(sebagai solusi dari masalah lingkungan 

hidup) meliputi ide, peluang usaha, sumber 

daya, administrasi dan pemasaran 

3.2 menganalisis sistem produksi kerajinan 

dari bahan limbah berbentuk bangun datar 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh 

daerah setempat 

4.2 memproduksi kerajinan dari bahan 

limbah berbentuk bangun datar berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh daerah 

setempat 

3.3 memahami perhitungan titik impas 4.3 menghitung titik impas (Break Even 
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(Break Even Point) usaha kerajinan dari bahan 

limbah berbentuk bangun datar 

Point) usaha kerajinan dari bahan limbah 

berbentuk bangun datar 

3.4 menganalisis strategi promosi 

produk usaha kerajinan dari bahan 

limbah berbentuk bangun datar. 

4.4 melakukan promosi produk usaha 

kerajinan dari bahan limbah berbentuk 

bangun datar. 

3.5 menganalisis laporan kegiatan usaha 

kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun 

datar 

4.5 menyusun laporan kegiatan usaha 

kerajinan dari bahan limbah berbentuk 

bangun datar. 

3.6 memahami perencanaan usaha kerajinan 

dari bahan limbah berbentuk bangun ruang 

(sebagai solusi dari masalah lingkungan 

hidup) meliputi ide, peluang usaha, sumber 

daya, administrasi dan pemasaran. 

4.6 membuat perencanaan usaha kerajinan 

dari bahan limbah berbentuk bangun ruang 

(sebagai solusi dari masalah lingkungan 

hidup) meliputi ide, peluang usaha, sumber 

daya, administrasi dan pemasaran. 

3.7 menganalisis system produksi 

kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun 

ruang berdasarkan daya dukung yang dimiliki 

oleh daerah setempat 

4.7 memproduksi kerajinan dari bahan 

limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan 

daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat. 

3.8 memahami perhitungan titik impas 

(Break Even Point) usaha kerajinan dari bahan 

limbah berbentuk bangun ruang 

4.8 menghitung titik impas (Break Even 

Point) usaha kerajinan dari bahan limbah 

berbentuk bangun ruang 

3.9 menganalisis strategi promosi produk 

usaha kerajinan dari bahan limbah erbentuk 

bangun ruang 

4.9 melakukan promosi produk usaha 

kerajinan dari bahan limbah berbentuk 

bangun ruang 

3.10 menganalisis laporan kegiatan usaha 

kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun 

ruang 

4.10 menyusun laporan kegiatan usaha 

kerajinan dari bahan limbah berbentuk 

bangun ruang 
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B. REKAYASA  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual yaitu adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun 

rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 35 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas XI 

 

B. Rekayasa 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 
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terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk  

memecahkan masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami proses perencanaan usaha 

bidang sistem teknik meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, 

dan pemasaran 

4.1 menyusun perencanaan usaha bidang 

sistem teknik meliputi ide dan peluang 

usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 

3.2 menganalisis sistem produksi peralatan 

sistem teknik berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat 

4.2 memproduksi peralatan sistem teknik 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh 

daerah setempat 

3.3 memahami cara menghitung titik 

impas (Break Even Point) usaha peralatan 

sistem teknik 

4.3 menghitung titik impas (Break Even 

Point) usaha peralatan sistem teknik 

3.4 menganalisis strategi promosi  peralatan 

sistem teknik  

4.4 melakukan promosi produk usaha 

peralatan sistem teknik 

3.5 menganalisis laporan kegiatan 

usaha peralatan sistem teknik 

4.5 menyusun laporan kegiatan usaha 

peralatan sistem teknik 

3.6 memahami proses perencanaan usaha 

bidang konversi energi meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, 

dan pemasaran 

4.6 menyusun perencanaan usaha bidang 

konversi energi meliputi ide dan peluang 

usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 

3.7 menganalisis sistem produksi peralatan 

konversi energi berdasarkan daya dukung 

yang dimiliki oleh daerah setempat 

4.7 memproduksi peralatan konversi energi 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh 

daerah setempat 

3.8 memahami cara menghitung titik impas 

(Break Even Point) usaha peralatan konversi 

energi 

4.8 menghitung titik impas (Break Even 

Point) usaha peralatan konversi energi 
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3.9 menganalisis strategi promosi produk 

usaha bidang konversi energi 

4.9 melakukan promosi produk usaha bidang 

konversi energi  

3.10 menganalisis laporan kegiatan 

usaha bidang konversi energi 

4.10 menyusun laporan kegiatan usaha 

bidang konversi energi 

 

 

C. BUDIDAYA  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 36 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas XI 

C. BUDIDAYA  

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang  

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami perencanaan usaha budidaya 

pembenihan ikan konsumsi meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, 

dan pemasaran  

4.1 menyusun perencanaan usaha budidaya 

pembenihan ikan konsumsi meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, 

dan pemasaran 

3.2 menganalsisi sistem produksi 

pembenihan ikan konsumsi berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh daerah 

setempat 

4.2 memproduksi benih ikan konsumsi 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki 

oleh daerah setempat 

3.3 memahami perhitungan titik impas 

(break even point) usaha budidaya 

pembenihan ikan konsumsi 

4.3 menghitung titik impas (break even 

point) usaha budidaya pembenihan 

ikan konsumsi 

3.4 menganalisis strategi promosi usaha 4.4 melakukan promosi produk usaha 
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budidaya pembenihan ikan konsumsi 

 

budidaya pembenihan ikan konsumsi 

 

3.5 menganalisis laporan kegiatan usaha 

budidaya pembenihan ikan konsumsi 

4.5 menyusun laporan kegiatan usaha 

budidaya pembenihan ikan konsumsi 

3.6 menganalisis perencanaan usaha 

budidaya pembenihan ikan hias meliputi ide 

dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

4.6 menyusun perencanaan usaha budidaya 

pembenihan ikan hias meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, 

dan pemasaran 

3.7 menganalisis sistem produksi 

pembenihan ikan hias berdasarkan daya 

dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. 

4.7 memproduksi benih ikan hias 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki 

oleh daerah setempat. 

3.8 memahami perhitungan titik impas 

(Break Even Point) usaha budidaya 

pembenihan ikan hias 

4.8 menghitung titik impas (Break Even 

Point) usaha budidaya pembenihan ikan 

hias 

3.9 menganalisis strategi promosi usaha 

budidaya pembenihan ikan hias 

4.9 melakukan promosi produk usaha 

budidaya pembenihan ikan hias 

3.10 menganalisis laporan kegiatan 

usaha budidaya pembenihan ikan hias 

4.10 menyusun laporan kegiatan usaha 

budidaya pembenihan ikan hias 

 

 

D. PENGOLAHAN  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 
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pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 37 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas XI 

 

D. PENGOLAHAN  

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami perencanaan usaha 

pengolahan makanan khas asli daerah 

(orisinil) dari bahan pangan nabati dan 

hewani meliputi ide dan peluang usaha, 

sumber daya, administrasi, dan pemasaran 

4.1 membuat perencanaan usaha pengolahan 

makanan khas asli daerah (orisinil) dari bahan 

pangan nabati dan hewani meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 
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3.2. menganalsis sistem pengolahan 

makanan khas asli daerah (orisinil) dari 

bahan pangan nabati dan hewani 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki 

oleh daerah setempat 

 

4.2 pengolahan, pengemasan, dan 

pengawetan makanan khas asli daerah (orisinil) 

dari bahan pangan nabati dan hewani 

berdasarkan konsep berkarya dengan 

pendekatan budaya setempat dan lainnya 

3.3 memahami perhitungan titik impas 

(Break Even Point) usaha pengolahan 

makanan khas asli daerah (orisinil) dari 

bahan pangan nabati dan hewani 

4.3 menghitung titik impas (Break Even 

Point) usaha pengolahan makanan khas asli 

daerah (orisinil) dari bahan pangan nabati dan 

hewani 

3.4 menganalsisi strategi promosi usaha 

pengolahan makanan khas asli daerah 

(orisinil) dari bahan pangan nabati dan 

hewani 

4.4 melakukan promosi produk usaha 

pengolahan makanan khas asli daerah (orisinil) 

dari bahan bahan pangan nabati dan hewani 

3.5 menganalisis laporan kegiatan 

usaha pengolahan makanan khas 

asli daerah (orisinil) dari bahan 

pangan nabati dan hewani 

4.5 menyusun laporan kegiatan usaha 

pengolahan makanan khas asli 

daerah (orisinil) dari bahan pangan 

nabati dan hewani 

3.6 memahami perencanaan usaha 

pengolahan makanan internasional dari 

bahan pangan nabati dan hewani meliputi 

ide dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

4.6 menyusun perencanaan usaha 

pengolahan makanan internasional dari bahan 

pangan nabati dan hewani meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 

3.7 menganalisis sistem pengolahan  

makanan internasional dari bahan pangan 

nabati dan hewani berdasarkan daya dukung 

yang dimiliki oleh daerah setempat 

4.7 mengolah/membuat makanan 

internasional dari bahan pangan nabati dan 

hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki 

oleh daerah setempat 

3.8 memahami perhitungan titik impas 

(Break Even Point) usaha pengolahan 

makanan internasional dari bahan pangan 

4.8 menghitung titik impas (Break Even 

Point) usaha pengolahan makanan 

internasional dari bahan pangan nabati dan 
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nabati dan hewani hewani 

3.9 menganalisis strategi promosi 

produk usaha pengolahan makanan 

internasional dari bahan pangan nabati dan 

hewani 

4.9 melakukan promosi produk usaha 

pengolahan makanan internasional 

dari bahan pangan nabati dan hewani 

 

3.10 menganalisis laporan kegiatan usaha 

pengolahan makanan internasional dari 

bahan pangan nabati dan hewani 

4.10 menyusun laporan kegiatan usaha 

pengolahan makanan internasional 

dari bahan pangan nabati dan hewani 

 

KELAS: XII  

A. KERAJINAN  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 38 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas XII 

 

A. KERAJINAN  

 

KOMPETENSI INTI 3  

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu engetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri serta bertindak 

secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami perencanaan usaha 

kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan 

dan keinginan lingkungan sekitar/pasar 

lokal meliputi ide dan peluang usaha, 

4.1 menyusun perencanaan usaha kerajinan 

yang berdasarkan pada kebutuhan dan 

keinginan lingkungan sekitar/pasar lokal 

meliputi ide dan peluang usaha, sumber 
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sumber daya, administrasi, dan pemasaran daya, administrasi, dan pemasaran 

3.2 menganalisis sistem produksi kerajinan 

yang berdasarkan pada kebutuhan dan 

keinginan lingkungan sekitar/pasar lokal 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki 

oleh daerah setempat 

4.2 memproduksi kerajinan berdasarkan 

pada kebutuhan dan keinginan lingkungan 

sekitar/pasar lokal berdasarkan daya 

dukung yang dimiliki oleh daerah setempat 

3.3 memahami perhitungan titik impas 

(Break Even Point) usaha kerajinan yang 

berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan 

lingkungan sekitar/ pasar lokal 

4.3 menyusun rencana pengembangan 

usaha kerajinan yang berdasarkan pada 

kebutuhan dan keinginan lingkungan 

sekitar/pasar lokal 

3.4 menganalisis media promosi untuk 

produk hasil usaha kerajinan yang 

berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan 

lingkungan sekitar/pasar lokal 

 

4.4 merancang media promosi untuk 

produk hasil usaha kerajinan yang 

berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan 

lingkungan sekitar/pasar lokal 

 

3.5 menganalisis sistem konsinyasi untuk 

kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan 

dan keinginan lingkungan sekitar/pasar 

lokal 

4.5 memasarkan kerajinan yang 

berdasarkan pada kebutuhan dan 

keinginan lingkungan sekitar/pasar lokal 

dengan sistem konsinyasi 

3.6 memahami perencanaan usaha 

kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan 

keinginan pasar global yang meliputi ide 

dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

4.6 menyusun perencanaan usaha kerajinan 

berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan 

pasar global yang meliputi ide dan peluang 

usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 

3.7 menganalisis sistem produksi kerajinan 

yang berdasarkan pada kebutuhan dan 

keinginan pasar global dengan daya dukung 

yang dimiliki oleh daerah setempat 

4.7 memproduksi kerajinan yang 

berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan 

pasar global berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat 

3.8 mengevaluasi kegiatan usaha kerajinan 

yang berdasarkan pada kebutuhan dan 

4.8 menyusun rencana pengembangan 

usaha kerajinan yang berdasarkan pada 
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keinginan pasar global 

 

kebutuhan dan keinginan pasar global 

3.9 menganalisis media promosi untuk 

produk hasil usaha kerajinan yang 

berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan 

pasar global 

4.9 merancang media promosi untuk 

produk hasil usaha kerajinan yang 

berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan 

pasar global 

3.10 menganalisis sistem konsinyasi 

kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan 

dan keinginan pasar global 

4.10 memasarkan kerajinan yang 

berdasar pada kebutuhan dan keinginan 

pasar global dengan sistem konsinyasi 

 

B. REKAYASA  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 39 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas XII 

 

B. REKAYASA  

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri 

serta bertindak secara efektif 

dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami proses perencanaan usaha 

jasa profesi dan profesionalisme meliputi 

ide dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

 

4.1 menyusun perencanaan usaha jasa 

profesi dan profesionalisme meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 

3.2 menganalisis sistem produksi usaha 

jasa profesi dan profesionalisme 

berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat 

4.2 memproduksi usaha jasa profesi dan 

profesionalisme berdasarkan daya 

dukung yang dimiliki oleh daerah 

setempat 



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 137 dari 259  

 

 

 

3.3 mengevaluasi kegiatan usaha jasa 

profesi dan profesionalisme 

4.3 menyusun rencana pengembangan 

usaha jasa profesi dan profesionalisme 

3.4 menganalisis media promosi usaha 

jasa profesi dan profesionalisme 

4.4 merancang media promosi untuk 

usaha jasa profesi dan profesionalisme 

3.5 menganalisis sistem konsinyasi produk 

usaha jasa profesi dan profesionalisme 

 

4.5 memasarkan produk usaha jasa profesi dan 

profesionalisme dengan sistem konsinyasi 

3.6 memahami proses perencanaan usaha 

produk teknologi terapan meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, 

dan pemasaran 

4.6 menyusun perencanaan usaha produk 

teknologi terapan meliputi ide dan peluang 

usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 

3.7 menganalisis sistem produksi usaha 

peralatan teknologi terapan berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh daerah 

setempat 

4.7 memproduksi peralatan teknologi 

terapan berdasarkan daya dukung yang dimiliki 

oleh daerah setempat 

3.8 mengevaluasi kegiatan usaha peralatan 

teknologi terapan 

4.8 menyusun rencana pengembangan 

usaha peralatan teknologi terapan 

3.9 menganalisis media promosi produk 

usaha peralatan teknologi terapan 

4.9 merancang media promosi produk 

usaha peralatan teknologi terapan 

3.10 menganalisis sistem konsinyasi produk 

usaha peralatan teknologi terapan 

4.10 memasarkan produk usaha peralatan 

teknologi terapan dengan sistem konsinyasi 
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C. BUDIDAYA  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 40 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas XII 

 

C. BUDIDAYA  

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

4. mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri 

serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 
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kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami perencanaan usaha 

budidaya unggas petelur meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, 

dan pemasaran 

4.1 menyusun perencanaan usaha budidaya 

unggas petelur meliputi ide dan peluang 

usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 

3.2 menganalisis sistem produksi usaha 

budidaya unggas petelur berdasarkan daya 

dukung yang dimiliki oleh daerah setempat 

4.2 memproduksi unggas petelur 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh 

daerah setempat 

3.3 mengevaluasi kegiatan usaha budidaya 

unggas petelur 

4.3 menyusun rencana pengembangan 

usaha budidaya unggas petelur 

3.4 menganalisis media promosi produk 

usaha budidaya unggas petelur 

4.4 merancang media promosi produk 

usaha budidaya unggas petelur 

3.5 menganalisis sistem konsinyasi usaha 

budidaya unggas petelur 

4.5 memasarkan produk usaha budidaya 

unggas petelur dengan sistem konsinyasi 

3.6 memahami perencanaan usaha 

budidaya unggas pedaging meliputi ide dan 

peluang usaha, sumber daya, administrasi, 

dan pemasaran 

4.6 menyusun perencanaan usaha budidaya 

unggas pedaging meliputi ide dan peluang 

usaha, sumber daya, administrasi, dan 

pemasaran 

3.7 menganalisis sistem produksi usaha 

budidaya unggas pedaging berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh daerah 

setempat 

4.7 memproduksi unggas pedaging 

berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh 

daerah setempat 

3.8 mengevaluasi kegiatan usaha 

budidaya unggas pedaging 

4.8 menyusun rencana pengembangan 

usaha budidaya unggas pedaging 
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3.9 menganalisis media promosi produk 

usaha budidaya unggas pedaging 

4.9 merancang media promosi produk 

usaha budidaya unggas pedaging 

3.10 menganalisis sistem konsinyasi usaha 

budidaya unggas pedaging 

4.10 memasarkan produk usaha budidaya 

unggas pedaging dengan sistem konsinyasi 

 

D. PENGOLAHAN  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 
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Tabel 41 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Prakarya dan 

kewirausahaan kelas XII 

 

D. PENGOLAHAN  

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri 

serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami perencanaan usaha 

pengolahan makanan khas daerah yang 

dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan 

hewani meliputi ide dan peluang usaha, 

sumber daya, administrasi, dan pemasaran 

4.1 menyususn perencanaan usaha 

pengolahan makanan khas daerah yang 

dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan 

hewani meliputi ide dan peluang usaha, 

sumber daya, administrasi, dan pemasaran 

3.2 menganalisis sistem pengolahan 

makanan khas daerah yang dimodifikasi dari 

bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan 

daya dukung yang dimiliki oleh daerah 

setempat 

4.2 mengolah makanan khas daerah yang 

dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan 

hewani berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat 
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3.3 mengevaluasi kegiatan usaha pengolahan 

makanan khas daerah yang dimodifikasi dari 

bahan pangan nabati dan hewani 

4.3 menyusun rencana pengembangan 

usaha pengolahan makanan khas daerah yang 

dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan 

hewani 

3.4 menganalisis media promosi produk 

usaha pengolahan makanan khas daerah yang 

dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan 

hewani 

4.4 merancang media promosi produk 

usaha pengolahan makanan khas daerah yang 

dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan 

hewani 

3.5 menganalisis sistem konsinyasi 

produk usaha pengolahan makanan 

khas daerah yang dimodifikasi dari 

bahan pangan nabati dan hewani 

4.5 memasarkan produk usaha pengolahan 

makanan khas daerah yang dimodifikasi dari 

bahan pangan nabati dan hewani dengan 

sistem konsinyasi 

3.6 memahami perencanaan usaha 

pengolahan makanan fungsional meliputi ide 

dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

4.6 menyusun perencanaan usaha 

pengolahan makanan fungsional meliputi ide 

dan peluang usaha, sumber daya, 

administrasi, dan pemasaran 

3.7 menganalisis sistem pengolahan makanan 

fungsional berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat 

4.7 mengolah/membuat makanan 

fungsional berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat 

3.8 mengevaluasi kegiatan usaha pengolahan 

makanan fungsional 

4.8 menyusun rencana pengembangan 

usaha pengolahan makanan fungsional 

3.9 menganalisis media promosi produk 

usaha pengolahan makanan fungsional 

4.9 merancang media promosi produk usaha 

pengolahan makanan fungsional 

3.10 menganalisis sistem konsinyasi produk 

usaha pengolahan makanan fungsional 

4.10 memasarkan produk usaha pengolahan 

makanan fungsional dengan sistem 

konsinyasi 
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10. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATEMATIKA    

(PEMINATAN)  

 

KELAS: X  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 42 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika 

(Peminatan) Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai 
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kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

kaidah keilmuan  

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mendeskripsikan dan menentukan 

penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi 

logaritma menggunakan masalah 

kontekstual, serta keberkaitanannya 

 

4.1 Menyajikan dan menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan fungsi eksponensial 

dan fungsi logaritma 

3.2 Menjelaskan vektor, operasi vektor, 

panjang vektor, sudut antarvektor dalam 

ruang berdimensi dua (bidang) dan 

berdimensi tiga  

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan vektor, operasi vektor, panjang 

vektor, sudut antar vektor dalam ruang 

berdimensi dua (bidang) dan berdimensi tiga 

 

KELAS: XI  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan 
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sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 43 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika 

(Peminatan) Kelas XI 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami ,menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk  

memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang  

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan dan menentukan 

penyelesaian persamaan trigonometri 

 

4.1 Memodelkan dan Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

persamaan trigonometri 

3.2 Membedakan penggunaan jumlah dan 

selisih sinus dan cosinus 

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan 

cosinus 

3.3 Menganalisis lingkaran secara analitik 4.3 Menyelesaikan masalah yang terkait 

dengan lingkaran 

3.4 Menganalisis keterbagian dan 

faktorisasi polinom  

4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan faktorisasi polinomial 



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 146 dari 259  

 

 

 

KELAS: XII 

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 44 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika 

(Peminatan) Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri 

serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 
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serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan dan menentukan limit 

fungsi trigonometri 

4.1 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan limit fungsi trigonometri 

3.2 Menjelaskan dan menentukan limit 

di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi 

trigonometri 

4.2 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan eksistensi limit di ketakhinggaan 

fungsi aljabar dan fungsi trigonometri 

fungsi Trigonometri sederhana 

3.3 Menggunakan prinsip turunan ke 

 

4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan turunan fungsi trigonometri 

3.4 Menjelaskan keberkaitan turunan 

pertama dan kedua fungsi dengan nilai 

maksimum, nilai minimum, selang 

kemonotonan fungsi, kemiringan garis 

singgung serta titik belok dan selang 

kecekungan kurva fungsi trigonometri 

4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan nilai maksimum, nilai minimum, 

selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan 

garis singgung serta titik belok dan selang 

kecekungan kurva fungsi trigonometri 

3.5 Menjelaskan dan menentukan 

distribusi peluang binomial berkaitan 

dengan fungsi peluang binomial 

3.5 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan distribusi peluang binomial 

suatu percobaan (acak) dan penarikan 

kesimpulannya 

3.6 Menjelaskan karakteristik data 

berdistribusi normal yang berkaitan dengan 

data berdistribusi normal 

4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan distribusi normal 

dan penarikan kesimpulannya 
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11. KOMPETENSI INTI DAN KOMPTENSI DASAR BIOLOGI  

 

KELAS: X  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolahdengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 45 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Biologi Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 
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kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah  

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi 

(permasalahan pada berbagai obyek biologi 

dan tingkat organisasi kehidupan), melalui 

penerapan metode ilmiah dan prinsip 

keselamatan kerja  

4.1 Menyajikan data hasil penerapan metode 

ilmiah tentang permasalahan pada berbagai 

obyek biologi dan tingkat organisasi 

kehidupan 

3.2 Menganalisis berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati di Indonesia beserta 

ancaman dan pelestariannya beserta 

ancaman dan pelestariannya 

4.2 Menyajikan hasil observasi berbagai 

tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia 

dan usulan upaya pelestariannya 

3.3 Menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi 

makhluk hidup dalam lima kingdom 

4.3 Menyusun kladogram berdasarkan 

prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup 

3.4 Menganalisis struktur, replikasi dan 

peran virus dalam kehidupan 

4.4 Melakukan kampanye tentang bahaya 

virus dalam kehidupan terutama bahaya 

AIDS berdasarkan tingkat virulensinya 

3.5 Mengidentifikasi struktur, cara hidup, 

reproduksi dan peran bakteri dalam 

kehidupan 

4.5 Menyajikan data tentang ciriciri dan 

peran bakteri dalam kehidupan 

3.6 Mengelompokkan protista berdasarkan 

ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan 

peranannya dalam kehidupan  

4.6 Menyajikan laporan hasil investigasi 

tentang berbagai peran protista dalam 

kehidupan 

3.7 Mengelompokkan jamur berdasarkan 

ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan 

peranannya dalam kehidupan 

4.7 Menyajikan laporan hasil investigasi 

tentang keanekaragaman jamur dan 

peranannya dalam kehidupan 
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3.8 Mengelompokkan tumbuhan ke dalam 

divisio berdasarkan ciri-ciri umum, serta 

mengaitkan peranannya dalam kehidupan 

4.8 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan 

analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan 

serta peranannya dalam kehidupan 

3.9 Mengelompokkan hewan ke dalam filum 

berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh 

simetri tubuh, dan reproduksi 

4.9 Menyajikan laporan perbandingan 

kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan 

(diploblastik dan triploblastik), simetri tubuh, 

rongga tubuh, dan reproduksinya 

3.10 Menganalisis komponen-komponen 

ekosistem dan interaksi antar komponen 

tersebut 

4.10 Menyajikan karya yang menunjukkan 

interaksi antar komponen ekosistem 

(jaringjaring makanan, siklus Biogeokimia) 

3.11 Menganalisis data perubahan 

lingkungan, penyebab, dan dampaknya bagi 

kehidupan 

4.11 Merumuskan gagasan pemecahan 

masalah perubahan lingkungan yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

 

KELAS: XI  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolahdengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 
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guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan  sebagai berikut ini. 

 

Tabel 46 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Biologi Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah  

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan komponen kimiawi 

penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses 

yang berlangsung dalam sel sebagai unit 

terkecil kehidupan  

4.1 Menyajikan hasil pengamatan mikroskopik 

struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai 

unit terkecil kehidupan 

3.2 Menganalisis berbagai bioproses dalam 

sel yang meliputi mekanisme transpor 

membran, reproduksi, dan sistesis protein 

4.2 Membuat model tentang bioproses yang 

terjadi dalam sel berdasarkan studi literature 

dan percobaan 

  

3.3 Menganalisis keterkaitan antara struktur 

sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi 

4.3 Menyajikan data hasil pengamatan struktur 

jaringan dan organ pada tumbuhan 
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organ pada tumbuhan  

3.4 Menganalisis keterkaitan antara struktur 

sel pada jaringan hewan dengan fungsi 

organ pada hewan 

4.4 Menyajikan data hasil pengamatan struktur 

jaringan dan organ pada hewan 

3.5 Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem gerak 

dalam kaitannya dengan bioproses dan 

gangguan fungsi yang dapat terjadi pada 

sistem gerak manusia 

4.5 Menyajikan karya tentang pemanfaatan 

teknologi dalam mengatasi gangguan sistem 

gerak melalui studi literatur 

3.6 Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem 

sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses 

dan gangguan fungsi yang dapat terjadi 

pada sistem sirkulasi manusia 

4.6 Menyajikan karya tulis tentang kelainan 

pada struktur dan fungsi darah, jantung, 

pembuluh darah yang menyebabkan gangguan 

sistem sirkulasi manusia serta kaitannya 

dengan teknologi melalui studi literatur 

3.7 Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem 

pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, 

bioproses dan gangguan fungsi yang dapat 

terjadi pada sistem pencernaan manusia 

4.7 Menyajikan laporan hasil uji zat makanan 

yang terkandung dalam berbagai jenis bahan 

makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi 

setiap individu serta teknologi pengolahan 

pangan dan keamanan pangan 

3.8 Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem 

respirasi dalam kaitannya dengan bioproses 

dan gangguan fungsi yang dapat terjadi 

pada sistem respirasi manusia  

4.8 Menyajikan hasil analisis pengaruh 

pencemaran udara terhadap kelainan pada 

struktur dan fungsi organ pernapasan manusia 

berdasarkan studi literatur 

3.9 Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem 

ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses 

dan gangguan fungsi yang dapat terjadi 

pada sistem ekskresi manusia 

4.9 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola 

hidup terhadap kelainan pada struktur dan 

fungsi organ yang meyebabkan gangguan pada 

sistem ekskresi serta kaitannya dengan 

teknologi 

3.10 Menganalisis hubungan antara struktur 4.10 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola 
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jaringan penyusun organ pada sistem 

koordinasi (saraf, hormone dan alat indera) 

dalam kaitannya dengan mekanisme 

koordinasi dan regulasi serta gangguan 

fungsi yang dapat terjadi pada sistem 

koordinasi manusia 

hidup terhadap kelainan pada struktur dan 

fungsi organ sistem koordinasi yang 

menyebabkan gangguan sistem saraf dan 

hormon pada manusia berdasarkan studi 

literatur 

3.11 Mengevaluasi bahaya penggunaan 

senyawa psikotropika dan dampaknya 

terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan 

masyarakat  

4.11 Melakukan kampanye narkoba di 

lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar 

3.12 Menganalisis hubungan struktur 

jaringan penyusun organ reproduksi dengan 

fungsinya dalam system reproduksi 

manusia 

4.12 Menyajikan hasil analisis tentang dampak 

pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada 

struktur dan fungsi organ yang menyebabkan 

gangguan sistem reproduksi manusia serta 

teknologi sistem reproduksi 

3.13 Menganalisis penerapan prinsip 

reproduksi pada manusia dan pemberian 

ASI ekslusif dalam program keluarga 

berencana sebagai upaya meningkatkan 

mutu Sumber Daya Manusia (SDM) 

4.13 Menyajikan karya tulis tentang 

pentingnya menyiapkan generasi terencana 

untuk meningkatkan mutu Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

3.14 Menganalisis peran sistem imun dan 

imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam 

tubuh 

4.14 Melakukan kampanye pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam program dan 

immunisasi serta kelainan dalam sistem imun 
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KELAS: XII  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolahdengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 47 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Biologi Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri serta bertindak 

secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
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terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah  

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan pengaruh faktor internal 

dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan makhluk hidup  

4.1 Menyusun laporan hasil percobaan tentang 

pengaruh faktor eksternal terhadap proses 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

3.2 Menjelaskan proses metabolisme 

sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk 

hidup 

4.2 Menyusun laporan hasil percobaan tentang 

mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan 

respirasi anaerob 

3.3 Menganalisis hubungan struktur dan 

fungsi gen, DNA, kromosom dalam 

penerapan prinsip pewarisan sifat pada 

makhluk hidup  

4.3 Merumuskan urutan proses sintesis protein 

dalam kaitannya dengan penyampaian kode 

genetik (DNA-RNA-Protein) 

3.4 Menganalisis proses pembelahan sel 

sebagai dasar penurunan sifat dari induk 

kepada keturunannya 

4.4 Menyajikan hasil pengamatan pembelahan 

sel pada sel hewan maupun tumbuhan 

3.5 Menerapkan prinsip pewarisan sifat 

makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel 

4.5 Menyajikan hasil penerapan hukum 

Mandel dalam perhitungan peluang dari 

persilangan makhluk hidup di bidang pertanian 

dan peternakan 

3.6 Menganalisis pola-pola hereditas pada 

mahluk hidup 

4.6 Menyajikan hasil penerapan pola-pola 

hereditas dalam perhitungan peluang dari 

persilangan yang melibatkan peristiwa pautan 

dan pindah silang 

3.7 Menganalisis pola-pola hereditas pada 

manusia 

4.7 Menyajikan data hasil studi kasus tentang 

pola-pola hereditas pada manusia dalam 

berbagai aspek kehidupan 
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3.8 Menganalisis peristiwa mutasi pada 

makhluk hidup 

4.8 Menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa 

mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan 

sifat pada makhluk hidup 

3.9 Menjelaskan teori, prinsip dan 

mekanisme evolusi serta pandangan terkini 

para ahli terkait spesiasi 

4.9. Menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan 

baru tentang kemungkinan-kemungkinan 

pandangan evolusi berdasarkan pemahaman 

yang dimilikinya manusia 

3.10 Menganalisis prinsip-prinsip 

Bioteknologi dan penerapannya sebagai 

upaya peningkatan kesejahteraan 

4.10 Menyajikan laporan hasil percobaan 

penerapan prinsip-prinsip Bioteknologi 

konvensional berdasarkan 

scientific method 

 

12. KOMPETENSI INTI DAN KOMPTENSI DASAR FISIKA SMA 

 

KELAS: X  

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 
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dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 48 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fisika Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah  

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan hakikat ilmu Fisika dan 

perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, 

dan keselamatan kerja di laboratorium  

 

4.1 Membuat prosedur kerja ilmiah dan 

keselamatan kerja misalnya pada pengukuran 

kalor 

3.2 Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran 

besaran fisis, ketepatan, ketelitian dan angka 

penting, serta notasi ilmiah 

4.2 Menyajikan hasil pengukuran besaran 

fisis berikut ketelitiannya dengan 

menggunakan peralatan dan teknik yang tepat 

serta mengikuti kaidah angka penting untuk 

suatu penyelidikan ilmiah 

3.3 Menerapkan prinsip penjumlahan vektor 

sebidang (misalnya perpindahan)  

4.3 Merancang percobaan untuk menentukan 

resultan vektor sebidang (misalnya 

perpindahan) beserta presentasi hasil dan 
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makna fisisnya 

3.4 Menganalisis besaran-besaran fisis pada 

gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) 

dan gerak lurus dengan percepatan konstan 

(tetap) berikut penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan 

lalu lintas 

4.4 Menyajikan data dan grafik hasil 

percobaan gerak benda untuk menyelidiki 

karakteristik gerak lurus dengan kecepatan 

konstan (tetap) dan gerak lurus dengan 

percepatan konstan (tetap) berikut 

3.5 Menganalisis gerak parabola dengan 

menggunakan vektor, berikut makna fisisnya 

dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari  

4.5 Mempresentasikan data hasil percobaan 

gerak parabola dan makna fisisnya 

3.6 Menganalisis besaran fisis pada gerak 

melingkar dengan laju konstan (tetap) dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

4.6 Melakukan percobaan berikut presentasi 

hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis 

dan pemanfaatannya 

3.7 Menganalisis interaksi pada gaya serta 

hubungan antara gaya, massa dan gerak lurus 

benda serta penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

4.7 Melakukan percobaan berikut presentasi 

hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, 

massa dan percepatan dalam gerak lurus 

benda dengan menerapkan metode ilmiah 

3.8 Menganalisis keteraturan gerak planet 

dan satelit dalam tatasurya berdasarkan 

hukum-hukum Newton 

4.8 Menyajikan karya mengenai gerak satelit 

buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan 

dan dampak yang ditimbulkannya dari 

penelusuran berbagai sumber informasi 

3.9 Menganalisis konsep energi, usaha 

(kerja), hubungan usaha (kerja) dan 

perubahan energi, hukum kekekalan energi, 

serta penerapannya dalam peristiwa sehari-

hari 

4.9 Menerapkan metode ilmiah untuk 

mengajukan gagasan penyelesaian masalah 

gerak dalam kehidupan sehari-hari, yang 

berkaitan dengan konsep energi, usaha (kerja) 

dan hukum kekekalan energi 

3.10 Menerapkan konsep momentum dan 

impuls, serta hukum kekekalan momentum 

dalam kehidupan sehari-hari 

4.10 Menyajikan hasil pengujian penerapan 

hukum kekekalan momentum, misalnya bola 

jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana 
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3.11 Menganalisis hubungan antara gaya dan 

getaran dalam kehidupan sehari-hari  

4.11 Melakukan percobaan getaran harmonis 

pada ayunan sederhana dan/atau getaran 

pegas berikut presentasi hasil percobaan serta 

makna fisisnya 

 

KELAS: XI  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolahdengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan  sebagai berikut ini. 
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Tabel 49 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fisika Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah  

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menerapkan konsep torsi, momen 

inersia, titik berat, dan momentum sudut 

pada benda tegar (statis dan dinamis) dalam 

kehidupan seharihari misalnya dalam 

olahraga  

4.1 Membuat karya yang menerapkan konsep 

titik berat dan kesetimbangan benda tegar 

3.2 Menganalisis sifat elastisitas bahan 

dalam kehidupan sehari hari 

4.2 Melakukan percobaan tentang sifat 

elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil 

percobaan dan pemanfaatannya 

3.3 Menerapkan hukum-hukum fluida statik 

dalam kehidupan seharihari 

4.3 Merancang dan melakukan percobaan yang 

memanfaatkan sifat-sifat fluida statik, berikut 

presentasi hasil percobaan dan 

pemanfaatannya 

3.4 Menerapkan prinsip fluida dinamik 4.4 Membuat dan menguji proyek sederhana 
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dalam teknologi yang menerapkan prinsip dinamika fluida 

3.5 Menganalisis pengaruh kalor dan 

perpindahan kalor yang meliputi 

karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, 

dan konduktivitas kalor pada kehidupan 

sehari-hari 

4.5 Merancang dan melakukan percobaan 

tentang karakteristik termal suatu bahan, 

terutama terkait dengan kapasitas dan 

konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil 

percobaan dan pemanfatannya 

3.6 Menjelaskan teori kinetik gas dan 

karakteristik gas pada ruang tertutup  

4.6 Menyajikan karya yang berkaitan dengan 

teori kinetik gas dan makna fisisnya 

3.7 Menganalisis perubahan keadaan gas 

ideal dengan menerapkan hukum 

Termodinamika 

4.7 Membuat karya/model penerapan hukum I 

dan II Termodinamika berikut presentasi 

makna fisisnya 

3.8 Menganalisis karakterisitik gelombang 

mekanik 

4.8 Melakukan percobaan tentang salah satu 

karakteristik gelombang mekanik berikut 

presentasi hasilnya 

3.9 Menganalisis besaran-besaran fisis 

gelombang berjalan dan gelombang stasioner 

pada berbagai kasus nyata 

4.9 Melakukan percobaan gelombang berjalan 

dan gelombang stasioner, beserta presentasi 

hasil percobaan dan makna fisisnya 

3.10 Menerapkan konsep dan prinsip 

gelombang bunyi dan cahaya dalam 

teknologi 

4.10 Melakukan percobaan tentang gelombang 

bunyi dan/atau cahaya, berikut presentasi hasil 

percobaan dan makna fisisnya misalnya 

sonometer, dan kisi difraksi 

3.11 Menganalisis cara kerja alat optik 

menggunakan sifat pemantulan dan 

pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa 

4.11 Membuat karya yang menerapkan prinsip 

pemantulan dan/atau pembiasan pada cermin 

dan lensa 

3.12 Menganalisis gejala pemanasan global 

dan dampaknya bagi kehidupan serta 

lingkungan 

4.12 Mengajukan ide/gagasan penyelesaian 

masalah pemanasan global sehubungan dengan 

gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta 

lingkungan 
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KELAS: XII 

 

 Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolahdengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 50 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fisika Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri serta bertindak 

secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
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terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah  

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menganalisis prinsip kerja peralatan 

listrik searah (DC) berikut keselamatannya 

dalam kehidupan sehari-hari  

4.1 Melakukan percobaan prinsip kerja 

rangkaian listrik searah (DC) dengan metode 

ilmiah berikut presentasi hasil percobaan 

3.2 Menganalisis muatan listrik, gaya 

listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial 

listrik, energi potensial listrik serta 

penerapannya pada berbagai kasus 

4.2 Melakukan percobaan berikut presentasi 

hasil percobaan kelistrikan (misalnya 

pengisian dan pengosongan kapasitor) dan 

manfaatnya dalam kehidupan sehari 

3.3 Menganalisis medan magnetik, induksi 

magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai 

produk teknologi 

4.3 Melakukan percobaan tentang induksi 

magnetik dan gaya magnetik disekitar kawat 

berarus listrik berikut presentasi hasilnya 

3.4 Menganalisis fenomena induksi 

elektromagnetik dalam kehidupan sehari-

hari 

4.4 Melakukan percobaan tentang induksi 

elektromagnetik berikut presentasi hasil 

percobaan dan pemanfaatannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.5 Menganalisis rangkaian arus bolak-

balik (AC) serta penerapannya 

4.5 Mempresentasikan prinsip kerja penerapan 

rangkaian arus bolakbalik (AC) dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.6 Menganalisis fenomena radiasi 

elektromagnetik, pemanfaatannya dalam 

teknologi, dan dampaknya pada kehidupan 

4.6 Mempresentasikan manfaat dan dampak 

radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-

hari 

3.7 Menjelaskan fenomena perubahan 

panjang, waktu, dan massa dikaitkan 

dengan kerangka acuan dan kesetaraan 

massa dengan energi dalam teori relativitas 

4.7 Mempresentasikan konsep relativitas 

tentang panjang, waktu, massa, dan kesetaraan 

massa dengan energi 
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khusus  

3.8 Menjelaskan secara kualitatif gejala 

kuantum yang mencakup sifat radiasi benda 

hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan 

sinar X dalam kehidupan seharihari 

4.8 Menyajikan laporan tertulis dari berbagai 

sumber tentang penerapan efek fotolistrik, efek 

Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-

hari 

3.9 Menjelaskan konsep penyimpanan dan 

transmisi data dalam bentuk analog dan 

digital serta penerapannya dalam teknologi 

informasi dan komunikasi yang nyata dalam 

kehidupan sehari-hari 

4.9 Menyajikan karya hasil penelusuran 

informasi tentang transmisi dan penyimpanan 

data dalam bentuk analog dan digital serta 

penerapannya dalam teknologi informasi dan 

komunikasi (misalnya poster banner) 

3.10 Menganalisis karakteristik inti atom, 

radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan 

proteksinya dalam kehidupan sehari-hari 

4.10 Menyajikan laporan tentang sumber 

radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, 

dampak, dan proteksinya bagi kehidupan 

3.11 Menganalisis keterbatasan sumber 

energi dan dampaknya bagi kehidupan  

4.11 Menyajikan ide/gagasan dampak 

keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan 

upaya penyelesaian masalah dengan energi 

alternatif 

 

13. KOMPETENSI INTI DAN KOMPTENSI DASAR KIMIA SMA 

 

KELAS: X 

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 
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diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolahdengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 51 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kimia Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan 

rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan metode ilmiah, hakikat 4.1 Menyajikan hasil rancangan dan 
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ilmu Kimia, keselamatan dan keamanan di 

laboratorium, serta peran kimia dalam 

kehidupan 

hasilpercobaan ilmiah 

3.2 Menganalisis perkembangan model 

atom dari model atom Dalton, Thomson, 

Rutherford, Bohr, dan Mekanika 

Gelombang 

4.2 Menjelaskan fenomena alam atau hasil 

percobaan menggunakan model atom 

3.3 Menjelaskan konfigurasi elektron 

dan pola konfigurasi elektron terluar 

untuk setiap golongan dalam tabel 

periodik 

4.3 Menentukan letak suatu unsur 

dalam tabel periodik berdasarkan 

konfigurasi elektron 

3.4 Menganalisis kemiripan sifat unsur 

dalam golongan dan 

keperiodikannya 

 

4.4 Menyajikan hasil analisis data-data 

unsur dalam kaitannya dengan 

kemiripan dan sifat keperiodikan 

unsur 

3.5 Membandingkan ikatan ion, ikatan 

kovalen, ikatan kovalen koordinasi, 

dan ikatan logam serta kaitannya 

dengan sifat zat 

4.5 Merancang dan melakukan 

percobaan untuk menunjukkan 

karakteristik senyawa ion atau 

senyawa kovalen berdasarkan 

beberapa sifat fisika 

3.6 Menerapkan Teori Pasangan 

Elektron Kulit Valensi (VSEPR) dan 

Teori Domain elektron dalam 

menentukan bentuk molekul 

4.6 Membuat model bentuk molekul 

dengan menggunakan bahan-bahan 

yang ada di lingkungan sekitar atau 

perangkat lunak komputer 

3.7 Menghubungkan interaksi antar  

ion, atom dan molekul dengan  

sifat fisika zat 

4.7 Menerapkan prinsip interaksi antar 

ion, atom dan molekul dalam 

menjelaskan sifat-sifat fisik zat di 

sekitarnya 

3.8 Menganalisis sifat larutan 

berdasarkan daya hantar listriknya 

4.8 Membedakan daya hantar listrik 

berbagai larutan melalui 
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perancangan dan pelaksanaan 

percobaan 

3.9 Mengidentifikasi reaksi reduksi dan 

oksidasi menggunakan konsep 

bilangan oksidasi unsur 

4.9 Menganalisis beberapa reaksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi yang diperoleh dari data 

hasil percobaan dan/ atau melalui 

percobaan 

3.10 Menerapkan hukum-hukum dasar 

kimia, konsep massa molekul relatif, 

persamaan kimia, konsep mol, dan 

kadar zat untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia 

4.10 Menganalisis data hasil percobaan 

menggunakan hukum-hukum dasar 

kimia kuantitatif 

 

KELAS: XI  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolahdengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 
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dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 52 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kimia Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menganalisis struktur dan sifat 

senyawa hidrokarbon berdasarkan 

kekhasan atom karbon dan golongan 

senyawanya 

4.1 Membuat model visual berbagai 

struktur molekul hidrokarbon 

yang memiliki rumus molekul 

yang sama 

3.2 Menjelaskan proses pembentukan 

fraksi-fraksi minyak bumi, teknik 

pemisahan serta kegunaannya 

4.2 Menyajikan karya tentang proses 

pembentukan dan teknik 

pemisahan fraksi-fraksi minyak 

bumi beserta kegunaannya 
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3.3 Mengidentifikasi reaksi pembakaran 

hidrokarbon yang sempurna dan tidak 

sempurna serta sifat zat hasil pembakaran 

(CO2, CO, partikulat karbon) 

4.3 Menyusun gagasan cara 

mengatasi dampak pembakaran 

senyawa karbon terhadap 

lingkungan dan kesehatan 

3.4 Menjelaskan konsep perubahan 

entalpi reaksi pada tekanan tetap 

dalam persamaan termokimia 

 

4.4 Menyimpulkan hasil analisis data 

percobaan termokima pada 

tekanan tetap 

3.5 Menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum 

Hess dan konsep energi ikatan 

 

4.5 Membandingkan perubahan 

entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil 

percobaan 

3.6 Menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi laju reaksi menggunakan 

teori tumbukan 

 

4.6 Menyajikan hasil penelusuran informasi 

cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan 

untuk mencegah perubahan fisika dan kimia 

yang tak terkendali 

3.7 Menentukan orde reaksi dan tetapan laju 

reaksi berdasarkan data hasil percobaan 

 

4.7 Merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta menyajikan 

hasil percobaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi dan 

orde reaksi 

3.8 Menjelaskan reaksi kesetimbangan di 

dalam hubungan antara pereaksi dan hasil 

reaksi 

4.8 Menyajikan hasil pengolahan data untuk 

menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu 

reaksi 

3.9 Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergeseran arah 

kesetimbangan dan penerapannya 

dalam industri 

4.9 Merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta menyajikan 

hasil percobaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergeseran arah 

kesetimbangan 

3.10 Menjelaskan konsep asam dan basa 

serta kekuatannya dan 

4.10 Menganalisis trayek perubahan pH 

beberapa indikator yang diekstrak dari bahan 
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kesetimbangan pengionannya dalam larutan alam melalui percobaan 

 

3.11 Menganalisis kesetimbangan ion 

dalam larutan garam dan 

menghubungkan pH-nya 

4.11 Melaporkan percobaan tentang sifat asam 

basa berbagai larutan garam 

3.12 Menjelaskan prinsip kerja, 

perhitungan pH, dan peran larutan 

penyangga dalam tubuh makhluk 

hidup 

 

4.12 Membuat larutan penyangga 

dengan pH tertentu 

3.13 Menganalisis data hasil berbagai jenis 

titrasi asam-basa 

4.13 Menyimpulkan hasil analisis data 

percobaan titrasi asam-basa 

3.14 Mengelompokkan berbagai tipe sistem 

koloid, dan menjelaskan kegunaan koloid 

dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya 

4.14 Membuat makanan atau produk lain yang 

berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid 

 

 

KELAS: XII  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 
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dan budaya sekolahdengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 53 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kimia Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menganalisis fenomena sifat koligatif 

larutan (penurunan tekanan uap jenuh, 

kenaikan titik didih, penurunan titik beku, 

dan tekanan osmosis) 

4.1 Menyajikan hasil penelusuran informasi 

tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan 

dalam kehidupan sehari-hari 
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3.2 Membedakan sifat koligatif larutan 

elektrolit dan larutan nonelektrolit 

4.2 Menganalisis data percobaan untuk 

menentukan derajat pengionan 

3.3 Menyetarakan persamaan reaksi 

redoks 

 

4.3 Menentukan urutan kekuatan pengoksidasi 

atau pereduksi 

berdasarkan data hasil percobaan 

3.4 Menganalisis proses yang terjadi 

dalam sel Volta dan menjelaskan 

kegunaannya 

4.4 Merancang sel Volta dengan 

mengunakan bahan di sekitar 

3.5 Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya korosi dan 

cara mengatasinya 

4.5 Mengajukan gagasan untuk mencegah dan 

mengatasi terjadinya korosi 

 

3.6 Menerapkan stoikiometri reaksi 

redoks dan hukum Faraday untuk 

menghitung besaran-besaran yang 

terkait sel elektrolisis 

4.6 Menyajikan rancangan prosedur 

penyepuhan benda dari logam 

dengan ketebalan lapisan dan luas 

tertentu 

3.7 Menganalisis kelimpahan, 

kecenderungan sifat fisika dan kimia, 

manfaat, dan proses pembuatan unsur-unsur 

golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, 

dan alkali tanah) 

4.7 Menyajikan data hasil penelusuran 

informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur 

golongan utama (halogen, alkali, dan alkali 

tanah) 

3.8 Menganalisis kelimpahan, 

kecenderungan sifat fisika dan kimia, 

manfaat, dan proses pembuatan unsur-unsur 

periode 3 dan golongan transisi (periode 4) 

4.8 Menyajikan data hasil penelusuran 

informasi sifat dan pembuatan 

unsur-unsur Periode 3 dan unsur 

golongan transisi (periode 4) 

3.9 Menganalisis struktur, tatanama, 

sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa 

karbon 

 

4.9 Menyajikan rancangan percobaan 

sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus 

fungsi dan/atau penafsiran data spektrum 

inframerah (IR) 

3.10 Menganalisis struktur, tata nama, 

sifat, dan kegunaan benzena dan 

4.10 Menyajikan hasil penelusuran 

informasi beberapa turunan benzena yang 
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turunannya berbahaya dan tidak berbahaya 

3.11 Menganalisis struktur, tata nama, 

sifat dan penggolongan makromolekul 

 

4.11 Menganalisis hasil penelusuran 

informasi mengenai pembuatan dan 

dampak suatu produk dari 

makromolekul 

 

13. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR GEOGRAFI SMA 

 

KELAS: X  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 54 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Geografi Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami pengetahuan dasar geografi 

dan terapannya dalam kehidupan sehari-

hari 

4.1 menyajikan contoh penerapan pengetahuan 

dasar geografi pada kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk tulisan 

3.2 memahami dasar-dasar pemetaan, 

pengindraan jauh, dan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

4.2 membuat peta tematik wilayah provinsi 

dan/atau salah satu pulau di Indonesia 

berdasarkan peta rupa bumi 

3.3 memahami langkah-langkah penelitian 

ilmu geografi dengan menggunakan peta 

4.3 menyajikan hasil observasi lapangan dalam 

bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, 

bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau 

video 

3.4 menganalisis dinamika planet Bumi 4.4 menyajikan karakteristik planet Bumi 
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sebagai ruang kehidupan 

 

sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan 

peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, 

dan/atau video 

3.5 menganalisis dinamika litosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan 

4.5 menyajikan proses dinamika litosfer 

dengan menggunakan peta, bagan, gambar, 

tabel, grafik, video, dan/atau animasi 

3.6 menganalisis dinamika atmosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan 

4.6 menyajikan proses dinamika atmosfer 

menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, 

grafik, video, dan/atau animasi 

3.7 menganalisis dinamika hidrosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan 

4.7 menyajikan proses dinamika hidrosfer 

menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, 

grafik, video, dan/atau animasi 

 

KELAS: XI  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 
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Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 55 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Geografi Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyajikan dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami kondisi wilayah dan posisi 

strategis Indonesia sebagai poros maritim 

dunia 

 

4.1 menyajikan contoh hasil penalaran 

tentang posisi strategis wilayah Indonesia 

sebagai poros maritim dunia dalam bentuk 

peta, tabel, dan/atau grafik 

3.2 menganalisis sebaran flora dan fauna di 

Indonesia dan dunia berdasarkan  

karakteristik ekosistem 

4.2 membuat peta persebaran flora dan fauna 

di Indonesia dan dunia yang dilengkapi 

gambar hewan dan tumbuhan endemik 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.3 menganalisis sebaran dan pengelolaan 

sumber daya kehutanan, pertambangan, 

kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan  

4.3 membuat peta persebaran sumber daya 

kehutanan, pertambangan, kelautan, dan 

pariwisata di Indonesia 
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3.4 menganalisis ketahanan pangan nasional, 

penyediaan bahan industri, serta potensi 

energi baru dan terbarukan di Indonesia 

4.4 membuat peta persebaran ketahanan 

pangan nasional, bahan industri, serta energi 

baru dan terbarukan di Indonesia 

3.5 menganalisis dinamika kependudukan di 

Indonesia untuk perencanaan  pembangunan 

4.5 menyajikan data kependudukan dalam 

bentuk peta, tabel, grafik, dan/atau gambar 

3.6 menganalisis keragaman budaya 

bangsa sebagai identitas nasional 

berdasarkan keunikan dan sebaran 

4.6 membuat peta persebaran budaya 

daerah sebagai bagian dari budaya 

nasional 

3.7 menganalisis jenis dan penanggulangan 

bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, 

dan pemanfaatan teknologi modern 

4.7 membuat sketsa, denah, dan/atau peta 

potensi bencana wilayah setempat serta 

strategi mitigasi bencana berdasarkan peta 

tersebut 

 

KELAS: XII  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 
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Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 

 

Tabel 56 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Geografi Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami konsep wilayah dan 

pewilayahan dalam perencanaan tata ruang 

wilayah nasional, provinsi, dan  

kabupaten/kota 

4.1 membuat peta pengelompokan penggunaan 

lahan di wilayah 

kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data 

wilayah setempat 

3.2 menganalisis struktur keruangan desa 

dan kota, interaksi desa dan kota, serta 

kaitannya dengan usaha pemerataan 

pembangunan 

4.2 membuat makalah tentang usaha 

pemerataan pembangunan di desa dan kota 

yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, 

grafik, dan/atau diagram 

3.3 menganalisis jaringan transportasi dan 

tata guna lahan dengan peta dan/atau citra 

pengindraan jauh serta Sistem Informasi 

4.3 menyajikan peta tematik berdasarkan 

pengolahan citra pengindraan jauh dan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) untuk 
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Geografis (SIG) kaitannya dengan 

pengembangan potensi wilayah dan 

kesehatan lingkungan 

pengembangan potensi wilayah dan 

kesehatan lingkungan 

 

3.4 menganalisis karakteristik negara maju 

dan negara berkembang dalam konteks 

pasar bebas 

4.4 membuat makalah tentang interaksi 

Indonesia dengan negara maju dan negara 

berkembang dalam konteks pasar bebas yang 

dilengkapi dengan peta, tabel, grafik, dan/atau 

diagram 

 

 

14.  KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR SEJARAH SMA 

 

KELAS: X  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/ atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 57 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menganalisis kehidupan manusia 

dalam ruang dan waktu 

 

4.1 menyajikan hasil kajian tentang 

keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang 

dan waktu dalam bentuk tulisan dan/atau 

media lain 

3.2 menganalisis kehidupan manusia 

dalam perubahan dan keberlanjutan 

4.2 menyajikan hasil telaah dalam bentuk 

tertulis tentang keterkaitan kehidupan 

manusia dalam perubahan dan keberlanjutan 

3.3 menganalisis keterkaitan peristiwa 

sejarah tentang manusia di masa lalu untuk 

kehidupan masa kini 

4.3 membuat tulisan tentang hasil kajian 

mengenai keterkaitan kehidupan masa lalu 

untuk kehidupan masa kini 
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3.4 menganalisis sejarah sebagai ilmu, 

peristiwa, kisah, dan seni 

 

 

4.4 menyajikan hasil telaah tentang sejarah 

sebagai ilmu, peristiwa, kisah dan seni 

dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

3.5 menganalisis cara berpikir diakronik dan 

sinkronik dalam karya sejarah 

4.5 menyajikan hasil telaah tentang 

penerapan cara berpikir diakronik dan 

sinkronik dalam karya sejarah melalui 

tulisan dan/atau media lain 

3.6 mengevaluasi kelebihan dan kekurangan 

berbagai bentuk/jenis sumber sejarah 

(artefak, fosil, tekstual, nontekstual, 

kebendaan, visual, audiovisual, tradisi lisan) 

 

4.6 menyajikan hasil evaluasi kelebihan dan 

kekurangan berbagai bentuk/jenis sumber 

sejarah (artefak, fosil, tekstual, nontekstual, 

kebendaan, visual, audiovisual, tradisi lisan) 

dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

3.7 memahami langkah-langkah penelitian 

sejarah (heuristik, kritik/verifikasi, 

interpretasi/eksplanasi, dan penulisan 

sejarah) 

 

4.7 menerapkan langkah-langkah 

penelitian sejarah (heuristik, 

kritik/verifikasi, interpretasi/ eksplanasi dan 

penulisan sejarah) dalam mempelajari 

sumber sejarah yang ada di sekitarnya 

3.8 menganalisis ciri-ciri dari 

historiografi tradisional, kolonial, dan 

modern 

4.8 menyajikan hasil kajian ciri-ciri 

historiografi tradisional, kolonial, dan 

modern dalam bentuk tulisan dan/atau media 

lain 

3.9 menganalisis persamaan dan perbedaan 

antara manusia purba Indonesia dan dunia 

dengan manusia modern dalam aspek fisik 

dan nonfisik 

4.9 menyajikan hasil analisis mengenai 

persamaan dan perbedaan antara manusia 

purba Indonesia dan dunia dengan manusia 

modern dalam aspek fisik dan nonfisik 

dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

3.10 menganalisis kehidupan awal manusia 

Indonesia dalam aspek kepercayaan, sosial, 

budaya, ekonomi, dan teknologi serta 

4.10 menarik kesimpulan dari hasil analisis 

mengenai keterkaitan kehidupan awal 

manusia Indonesia pada aspek kepercayaan, 
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pengaruhnya dalam kehidupan masa kini sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, 

serta pengaruhnya dalam kehidupan masa 

kini dalam bentuk tulisan dan/atau media 

lain 

3.11 menganalisis peradaban awal dunia 

serta keterkaitannya dengan peradaban masa 

kini pada aspek lingkungan, hukum, 

kepercayaan, pemerintahan, dan sosial 

 

4.11 menyajikan hasil analisis peradaban 

awal dunia serta keterkaitannya dengan 

peradaban masa kini pada aspek  

lingkungan, hukum, kepercayaan, 

pemerintahan, dan sosial dalam bentuk 

tulisan dan/atau media lain 

 

 

KELAS: XI  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/ atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 58 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menganalisis kerajaan-kerajaan maritim 

Indonesia pada masa Hindu dan Buddha 

dalam sistem pemerintahan, sosial,  

ekonomi, dan kebudayaan serta  

pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia pada masa kini 

 

4.1 menyajikan hasil analisis tentang 

kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada 

masa Hindu dan Buddha dalam sistem 

pemerintahan, sosial, ekonomi, dan 

kebudayaan serta pengaruhnya dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia pada masa 

kini dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

3.2 menganalisis kerajaan-kerajaan maritim 4.2 menyajikan hasil analisis tentang 
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Indonesia pada masa Islam dalam sistem 

pemerintahan, sosial, ekonomi, dan 

kebudayaan serta pengaruhnya dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia pada masa 

kini 

kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada 

masa Islam dalam sistem pemerintahan, 

sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta 

pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan 

dan/atau media lain 

3.3 menganalisis pemikiran-pemikiran yang 

melandasi peristiwa-peristiwa penting di 

Eropa antara lain Renaissance,  

Merkantilisme, 

Reformasi Gereja, Aufklarung, Revolusi 

Industri dan pengaruhnya bagi kehidupan 

bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia 

pada masa kini 

4.3 membuat karya tulis tentang pemikiran-

pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa 

penting di Eropa antara lain 

Renaissance, Merkantilisme, 

Reformasi Gereja, Aufklarung, Revolusi 

Industri dan pengaruhnya bagi kehidupan 

bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia 

pada masa kini 

3.4 menganalisis pemikiran-pemikiran yang 

melandasi revolusi-revolusi besar dunia 

(Amerika, Perancis, Cina, Rusia, dan 

Indonesia) dan pengaruhnya bagi kehidupan 

umat manusia pada masa kini 

4.4 menyajikan hasil analisis tentang 

pemikiran-pemikiran yang melandasi 

revolusi-revolusi besar dunia (Amerika, 

Perancis, Cina, Rusia, dan Indonesia) dan 

pengaruhnya bagi umat manusia pada masa 

kini dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

3.5 menganalisis hubungan perkembangan 

paham-paham besar seperti demokrasi, 

liberalisme, sosialisme, nasionalisme, Pan 

Islamisme dengan gerakan nasionalisme di 

Asia-Afrika 

4.5 menyajikan hasil analisis tentang 

hubungan perkembangan pahampaham besar 

seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, 

nasionalisme, Pan Islamisme 

dengan gerakan nasionalisme di Asia-Afrika 

dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

3.6 menganalisis pengaruh Perang Dunia I 

dan Perang Dunia II terhadap kehidupan 

politik global (LBB dan PBB) 

4.6 menyajikan hasil analisis tentang 

pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II 

terhadap kehidupan politik global (LBB dan 

PBB) dalam bentuk tulisan dan/atau media 

lain 
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3.7 menganalisis respon bangsa Indonesia 

terhadap imperialisme dan kolonialisme 

dalam bidang politik (organisasi 

pergerakan), ekonomi (bentuk perlawanan 

terhadap praktik monopoli), sosialbudaya 

(karya seni dan sastra), dan pendidikan 

(Taman Siswa, Kayu Tanam) 

3.8 menganalisis akar-akar 

nasionalisme Indonesia dan 

pengaruhnya pada masa kini 

4.7 menyajikan hasil analisis respon 

bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan 

kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, 

sosial-budaya, dan pendidikan 

dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

 

 

4.8 menyajikan hasil telaah tentang 

akar-akar nasionalisme Indonesia 

dan pengaruhnya bagi masa kini 

dalam bentuk tulisan dan/atau 

media lain 

 

3.9 menganalisis akar-akar demokrasi 

di Indonesia dan perkembangannya pada 

masa kini 

 

4.9 menyajikan hasil telaah tentang 

akar-akar demokrasi di Indonesia 

dan perkembangannya pada masa 

kini dalam bentuk tulisan dan/atau 

media lain 

3.10 menganalisis persamaan dan 

perbedaan tentang strategi 

pergerakan nasional 

4.10 mengolah informasi tentang 

persamaan dan perbedaan strategi 

pergerakan nasional dan 

menyajikannya dalam bentuk cerita 

sejarah 

3.11 menganalisis kehidupan bangsa 

Indonesia di bidang sosial, 

ekonomi, budaya, militer, dan 

pendidikan pada zaman 

pendudukan Jepang 

4.11 menyusun cerita sejarah tentang 

kehidupan bangsa Indonesia di 

bidang sosial, ekonomi, budaya, 

militer, dan pendidikan pada zaman 

pendudukan Jepang 

3.12 menganalisis pemikiran dalam 

Piagam PBB, Proklamasi 17 

4.12 menyajikan hasil analisis tentang 

pemikiran dalam Piagam PBB, 
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Agustus 1945, dan perangkat 

kenegaraan serta maknanya bagi 

kehidupan berbangsa dan 

bernegara pada masa kini 

Proklamasi 17 Agustus 1945, dan 

perangkat kenegaraan serta 

maknanya bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara pada 

masa kini dalam bentuk tulisan 

dan/atau media lain 

 

KELAS: XII  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/ atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan 

sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 
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Tabel 59 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menganalisis secara kritis respon 

Internasional terhadap proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

4.1 menyajikan secara kritis respon 

Internasional terhadap proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dalam 

bentuk tulisan dan/atau media lain 

3.2 mengevaluasi perkembangan IPTEK 

dalam era globalisasi dan dampaknya bagi 

kehidupan manusia 

4.2 menyajikan hasil analisis perkembangan 

IPTEK dalam era globalisasi dan dampaknya 

bagi kehidupan manusia dalam bentuk tulisan 

dan/atau media lain 

3.3 menganalisis peran aktif bangsa 4.3 merekonstruksi tentang peran aktif 
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Indonesia pada masa Perang Dingin dan 

dampaknya terhadap politik dan ekonomi 

global 

 

bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin 

dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi 

global dan menyajikannya dalam bentuk 

tulisan dan/atau media lain 

3.4 menganalisis sejarah organisasi regional 

dan global yakni NATO, SEA O, PAKTA 

WARSAWA, CENTO, ANZUS, SAARC, 

OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, 

NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya 

terhadap bangsa Indonesia 

4.4 merekonstruksi tentang sejarah 

organisasi regional dan global yakni NATO, 

SEATO, PAKTA WARSAWA, 

CENTO, ANZUS, SAARC, OPEC, 

APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, 

NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya 

terhadap bangsa Indonesia dan 

menyajikannya dalam bentuk tulisan dan/atau 

media lain 

3.5 mengevaluasi sejarah kontemporer 

dunia antara lain runtuhnya Vietnam 

Selatan, Apartheid di Afrika Selatan, 

USSR, Jerman Timur, Yugoslavia, 

Cekoslowakia 

4.5 merekonstruksi sejarah kontemporer dunia 

antara lain runtuhnya Vietnam Selatan, 

Apartheid di Afrika Selatan, USSR, Jerman 

Timur, Yugoslavia, 

Cekoslowakia dan menyajikannya dalam 

bentuk tulisan dan/atau media lain 

3.6 menganalisis konflik-konflik di Timur-

Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia 

Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin 

 

4.6 menyajikan hasil analisis tentang konflik-

konflik Timur-Tengah, Asia 

Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, 

Afrika dan Amerika Latin dalam bentuk tulisan 

dan/atau media lain 
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15. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR SOSIOLOGI SMA 

 

KELAS: X  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/ atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 60 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sosiologi Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, serta 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

mengenai ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 
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kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Memahami pengetahuan dasar Sosiologi 

sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi 

untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. 

4.1 Menalar suatu gejala sosial di 

lingkungan sekitar dengan menggunakan 

pengetahuan sosiologis. 

3.2 Mengenali dan mengidentifikasi realitas 

individu, kelompok, dan hubungan sosial di 

masyarakat. 

4.2 Mengolah realitas individu, kelompok, 

dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam 

memposisikan diri dalam pergaulan 

sosial di masyarakat. gejala sosial di 

masyarakat. 

3.3 Menerapkan konsep-konsep dasar 

Sosiologi untuk memahami ragam 

4.3 Mengaitkan realitas sosial dengan 

menggunakan konsep-konsep dasar 

Sosiologi untuk mengenali berbagai 

gejala sosial di masyarakat. 

3.4 Memahami berbagai metode penelitian 

sosial yang sederhana untuk mengenali 

gejala sosial di masyarakat. 

 

4.4 Melakukan penelitian sosial yang 

sederhana untuk mengenali ragam gejala 

sosial dan hubungan sosial di masyarakat. 

 

 

 

 

 



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 191 dari 259  

 

 

 

KELAS: XI 

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/ atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif; sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi 

sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 61 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sosiologi Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 
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penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Memahami pengelompokan sosial di 

masyarakat dari sudut pandang dan 

pendekatan Sosiologis. 

4.1 Menalar tentang terjadinya 

pengelompokan sosial di masyarakat dari 

sudut pandang dan pendekatan Sosiologi. 

3.2 Menganalisis permasalahan sosial 

dalam kaitannya dengan pengelompokan 

sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di 

masyarakat dari sudut pandang dan 

pendekatan Sosiologis. 

4.2 Memberikan respons dalam mengatasi 

permasalahan sosial yang terjadi di 

masyarakat dengan cara memahami kaitan 

pengelompokan sosial dengan 

kecenderungan eksklusi dan timbulnya 

permasalahan sosial. 

3.3 Memahami arti penting prinsip 

kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial 

demi terwujudnya kehidupan sosial yang 

damai dan demokratis 

4.3 Menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan 

untuk mengatasi perbedaan sosial dan 

mendorong terwujudnya kehidupan sosial 

yang damai dan demokratis. 

3.4 Menganalisis konflik sosial dan cara 

memberikan respons untuk melakukan 

resolusi konflik demi terciptanya kehidupan 

yang damai di masyarakat. 

4.4 Memetakan konflik untuk dapat 

melakukan resolusi konflik dan 

menumbuhkembangkan perdamaian di 

masyarakat. 

3.5 Menganalisis cara melakukan 

pemecahan masalah untuk mengatasi 

permasalahan sosial, konflik dan kekerasan 

di masyarakat. 

4.5 Melakukan penelitian sederhana yang 

berorientasi pada pemecahan masalah 

berkaitan dengan permasalahan sosial dan 

konflik yang terjadi di masyarakat sekitar. 
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KELAS: XII  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/ atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual, yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah; dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 

 

Tabel 62 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sosiologi Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 
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kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Memahami berbagai jenis dan faktor-

faktor perubahan sosial serta akibat yang 

ditimbulkannya dalam kehidupan 

masyarakat.. 

4.1 Menalar berdasarkan pemahaman 

dari pengamatan dan diskusi tentang 

perubahan sosial dan akibat yang 

ditimbulkannya 

3.2 Memahami berbagai permasalahan 

sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial 

di tengah-tengah pengaruh globalisasi. 

4.2 Mengategorisasikan berbagai 

permasalahan sosial yang disebabkan oleh 

globalisasi serta akibat-akibatnya dalam 

kehidupan nyata di masyarakat sehingga 

dapat merespons berbagai permasalahan 

sosial dan ketimpangan yang disebabkan 

proses globalisasi. 

3.3 Memahami faktor penyebab 

ketimpangan sosial dan 

pertautannya dengan perubahan 

sosial di tengah-tengah globalisasi. 

4.3 Mengolah hasil kajian dan 

pengamatan tentang ketimpangan 

sosial sebagai akibat dari 

perubahan sosial di tengah-tengah 

globalisasi. 

3.4 Mendeskripsikan cara melakukan 

strategi pemberdayaan komunitas 

dengan mengedepankan nilai-nilai 

kearifan lokal di tengah-tengah 

pengaruh globalisasi. 

4.4 Merancang, melaksanakan, dan 

melaporkan aksi pemberdayaan 

komunitas dengan mengedepankan 

nilai-nilai kearifan lokal di tengahtengah 

pengaruh globalisasi. 
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3.5 Mengevaluasi aksi pemberdayaan 

komunitas sebagai bentuk 

kemandirian dalam menyikapi 

ketimpangan sosial. 

4.5 Mengelaborasikan berbagai 

alternatif pemberdayaan sosial yang 

diperlukan untuk mengatasi 

ketimpangan sosial di masyarakat. 

 

 

16. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR EKONOMI SMA 

 

KELAS: X 

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/ atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan proaktif; sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu melalui keteladanan, 

pembiasaan, dan budaya sekolah; dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, 

serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi 

sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 
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Tabel 63 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah.  

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi.  4.1 Mengidentifikasi kelangkaan dan biaya 

peluang dalam memenuhi kebutuhan. 

3.2 Menganalisis masalah ekonomi dalam 

sistem ekonomi. 

4.2 Menyajikan hasil analisis masalah 

ekonomi dalam sistem ekonomi. 

3.3 Menganalisis peran pelaku ekonomi 

dalam kegiatan ekonomi 

4.3 Menyajikan hasil analisis peran pelaku 

ekonomi dalam kegiatan ekonomi 

3.4 Mendeskripsikan terbentuknya 

keseimbangan pasar dan struktur pasar. 

4.4 Menyajikan hasil pengamatan tentang 

perubahan harga dan kuantitas keseimbangan 

di pasar. 

3.5 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan 

dalam perekonomian. 

4.5 Menyajikan tugas, produk, dan peran 

lembaga jasa keuangan dalam perekonomian 

Indonesia. 

3.6 Mendeskripsikan bank sentral, sistem 

pembayaran, dan alat pembayaran dalam 

4.6 Menyajikan peran bank sentral, sistem 

pembayaran, dan alat pembayaran dalam 
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perekonomian Indonesia. perekonomian Indonesia. 

3.7 Mendeskripsikan konsep badan usaha 

dalam perekonomian Indonesia. 

4.7 Menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan 

badan usaha dalam perekonomian Indonesia. 

3.8 Mendeskripsikan perkoperasian dalam 

perekonomian Indonesia. 

4.8 Mengimplementasikan pengelolaan 

koperasi di sekolah. 

3.9 Mendeskripsikan konsep manajemen. 4.9 Mengimplementasikan fungsi manajemen 

dalam kegiatan sekolah. 

 

 

KELAS: XI  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/ atau ekstrakurikuler. Rumusan 

Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan proaktif; sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu melalui keteladanan, 

pembiasaan, dan budaya sekolah; dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, 

serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi 

sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 
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Tabel 64 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah.  

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menganalisis konsep dan metode 

penghitungan pendapatan nasional.  

4.1 Menyajikan hasil penghitungan 

pendapatan nasional. 

3.2 Menganalisis konsep pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan ekonomi serta 

permasalahan dan cara mengatasinya.  

4.2 Menyajikan hasil temuan permasalahan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

ekonomi serta cara mengatasinya. 

3.3 Menganalisis permasalahan 

ketenagakerjaan dalam pembangunan 

ekonomi. 

4.3 Menyajikan hasil analisis masalah 

ketenagakerjaan dalam pembangunan 

ekonomi dan cara mengatasinya. 

  

3.4 Menganalisis indeks harga dan inflasi. 4.4 Menyajikan hasil analisis indeks harga 

dan inflasi. 

3.5 Menganalisis kebijakan moneter dan 

kebijakan fiskal. 

4.5 Menyajikan hasil analisis kebijakan 

moneter dan kebijakan fiskal. 
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3.6 Menganalisis APBN dan APBD dalam 

pembangunan ekonomi. 

4.6 Menyajikan hasil analisis fungsi dan 

peran APBN dan APBD dalam pembangunan 

ekonomi. 

3.7 Menganalisis perpajakan dalam 

pembangunan ekonomi. 

4.7 Menyajikan hasil analisis fungsi dan 

peran pajak dalam pembangunan ekonomi. 

3.8 Mendeskripsikan kerja sama ekonomi 

internasional.. 

4.8 Menyajikan bentuk dan manfaat kerja 

sama ekonomi internasional 

3.9 Menganalisis konsep dan kebijakan 

perdagangan internasional. 

4.9 Menyajikan hasil analisis dampak 

kebijakan perdagangan internasional. 

 

 

KELAS: XII  

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/ atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 

Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif; sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu 

melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah; dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan 

kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. 
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Tabel 65 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII 

 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah.  

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta 

bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mendeskripsikan akuntansi sebagai 

sistem informasi.  

4.1 Menyajikan akuntansi sebagai sistem 

informasi. 

3.2 Mendeskripsikan konsep persamaan 

dasar akuntansi. 

4.2 Menyajikan persamaan dasar akuntansi. 

3.3 Menganalisis penyusunan siklus 

akuntansi pada perusahaan jasa. 

4.3 Membuat laporan keuangan pada 

perusahaan jasa. 

3.4 Menganalisis tahapan penutupan siklus 

akuntansi pada perusahaan jasa.  

4.4 Membuat penutupan siklus akuntansi pada 

perusahaan jasa. 

3.5 Menganalisis penyusunan siklus 

akuntansi pada perusahaan dagang. 

4.5 Membuat laporan keuangan pada 

perusahaan dagang. 

3.6 Menganalisis tahapan penutupan siklus 

akuntansi pada perusahaan dagang. 

4.6 Membuat penutupan siklus akuntansi pada 

perusahaan dagang. 
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C.  Program Muatan Lokal Bahasa Daerah 

C.1 Latar belakang 

Bahasa daerah sebagai salah satu ciri khas kearifan lokal dan sarana komunikasi antar 

anggota masyarakat.  Bahasa daerah sarat nilai-nilai budi pekerti dan tata karma yang 

memberikan sumbangan terhadap pembentukan karakter bangsa.   Pembelajaran 

muatan lokal bahasa daerah diarahkan supaya peserta didik memiliki kemampuan 

dan keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut dengan baik dan 

benar, secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkembangkan apresiasi terhadap 

hasil karya sastra dan budaya daerah. 

Muatan lokal SMA Negeri 1 Pare adalah Bahasa Daerah, hal ini sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang  Mata Pelajaran 

Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah tanggal 3 April 

2014 . Sesuai dengan Peraturan Gubernur itu  Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

menetapkan matapelajaran Bahasa Daerah tetap diajarkan di jenjang pendidikan 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dengan jumlah alokasi waktu per minggu 

minimal 2 (dua) jam pelajaran.  Oleh karena itu setiap sekolah di Jawa Timur wajib 

untuk tetap melaksanakan pembelajaran Bahasa Daerah sebagai matapelajaran 

tersendiri tidak bergabung dengan matapelajaran yang lainnya.   

 

C.2 Maksud dan tujuan muatan lokal bahasa daerah 

Muatan lokal bahasa daerah dimaksudkan sebagai wahana untuk menanamkan nilai-

nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual , dan karakter. 

Muatan lokal bahasa daerah bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan 

mengkreasikan bahasa dan sastra daerah. 
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C.3 Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah 

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah di SMA Negeri 1 Pare Tahun 

Pelajaran 2016/2017 diberikan mulai kelas X sampai dengan kelas XII. Pelaksanaan 

pembelajaran diberikan selama 2 jam pelajaran    ( 2 X 45 menit ) per minggu.  

 

C.4 Strategi pembelajaran muatan lokal bahasa daerah 

a. Strategi pembelajaran bahasa daerah berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan 

lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (Paikem). 

b. Pembelajaran bahasa daerah diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatic, 

atraktif, rekreatif, dan komunikatif. 

 

C.5 Kurikulum muatan lokal bahasa daerah 

Kurikulum bahasa daerah disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan dan mengindahkan kearifan lokal. Kurikulum muatan lokal bahasa daerah 

ini dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sekurang-kurangnya lima tahun sekali. 

 

C.6 Materi ajar muatan lokal bahasa daerah 

Materi ajar muatan lokal bahasa daerah telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur bekerja sama dengan pihak instansi terkait.Materi ajar bahasa daerah 

dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, 

dan berdaya guna bagi kehidupan siswa. 
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C.7 Penilaian hasil belajar muatan lokal bahasa daerah 

Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar 

kompetensi lulusan, dan standar proses.  Hasil belajar siswa dicantumkan dalam 

raport dan ijazah.  

 

C.8 Pengawasan, Monitoring dan evaluasi muatan lokal bahasa daerah 

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran  bahasa daerah dilakukan oleh 

Pengawas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kediri. Sedangkan untuk 

mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah di SMA Negeri 1 Pare 

dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kediri. 

Berikut ini Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Bahasa Daerah (Jawa) yang 

digunakan. 

 

Tabel 66 Daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Bahasa 

Daerah (Jawa) Kelas X 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menghargai dan mensyukuri       

keberadaan bahasa daerah sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk 

meningkatan pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa daerah, serta   

untuk melestarikan dan 

mengembangkan budaya daerah untuk 

didayagunakan sebagai upaya 

pembinaan dan pengembangan  

kebudayaan  Nasional. 

1.2    Mensyukuri anugerah Tuhan akan 

keberadaan bahasa daerah    dan 

menggunakannnya sesuai kaidah dalam 

konteks kebinekaan. 

1.3    Mensyukuri anugerah Tuhan akan 

keberadaan bahasa daerah    dan 

menggunakannya sebagai sarana 

komunikasi dalam memahami, 

menerapkan, dan menganalisis 

informasi lisan dan tulis.  
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1.4   Mensyukuri anugerah Tuhan akan 

keberadaan bahasa daerah   dan 

menggunakannya sebagai sarana 

komunikasi dalam mengolah, menalar, 

dan menyajikan informasi lisan dan 

tulis.  

2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan 

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 sikap tanggung       jawab, 

peduli, responsif, dan santun 

menggunakan bahasa daerah   dalam 

teks sastra dan nonsastra, wacana 

beraksara Jawa/Carakan Madura, 

dengan tema bahasa, sastra dan budaya 

daerah. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur,       disiplin, 

tanggung jawab, dan proaktif 

menggunakan bahasa daerah   dalam 

pelaporan hasil karya sastra dan 

nonsastra, wacana beraksara 

Jawa/Carakan Madura, dengan tema 

bahasa, sastra dan budaya daerah. 

2.3 Menunjukkan perilaku jujur,       

tanggung jawab, dan disiplin dalam 

menggunakan bahasa daerah    untuk 

menunjukkan  tahapan dan langkah 

kegiatan yang telah ditentukan. 

2.4 Menunjukkan perilaku jujur,       disiplin, 

peduli, dan santun dalam menggunakan 

bahasa daerah    dalam konteks 

komunikasi lisan maupun tulis mengenai 

konflik sosial, politik, ekonomi, dan 

kebijakan publik. 

 

3.  Memahami ,menerapkan,  

     menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik 

3.1 Mengidentifikasi, memahami,       dan 

menganalisis teks nonsastra (berita, 

artikel, laporan, dan lainnya) secara lisan 

dan tulis.  

3.2 Mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis unsur intrinsik maupun 

ekstrinsik teks sastra klasik dan  modern 

secara lisan dan tulis.  

3.3 Memahami karakteristik bahasa lisan 

dalam kegiatan bermain peran, dialog, 

dan  berdiskusi sesuai dengan 

tatakrama. 



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 205 dari 259  

 

 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

3.4 Mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis penggunaan bahasa dalam 

teks sastra dan nonsastra secara lisan dan 

tulis. 

3.5 Mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis  teks beraksara Jawa/ 

Carakan Madura sesuai kaidah. 

3.6 Mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis  puisi tradisional atau 

modern  sesuai dengan karakateristik. 

 

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

 

4.1 Menginterpretasi, menanggapi dan 

mengekspresikan teks nonsastra sesuai 

kaidah secara lisan dan tulis.  

4.2 Menginterpretasi, menanggapi dan       

mengekspresikan teks sastra sesuai 

kaidah  secara lisan dan tulis. 

4.3 Bermain peran, berdialog, dan  

berdiskusi sesuai  tatakrama.  

4.4 Membandingkan penggunaan bahasa 

dalam teks sastra dan nonsastra secara 

lisan dan tulis. 

4.5 Menyusun teks paragraf   menggunakan 

aksara Jawa/ Carakan Madura sesuai 

kaidah.  

4.6 Membaca, mencipta, dan 

mempublikasikan puisi tradisional atau 

modern. 
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Tabel 67 Daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Bahasa 

Daerah (Jawa) Kelas XI 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan 

keberadaan bahasa daerah dan 

menggunakan sesuai kaidah dalam konteks 

kebhinekaan 

1.2 Menghargai dan mensyukuri keberadaan 

bahasa daerah sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan berbahasa 

daerah serta melestarikan, mengembangkan 

budaya daerah sebagai upaya pembinaan 

dan pengembangan kebudayaan Nasional 

1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan akan 

keberadaan bahasa daerah dan 

menggunakannya sebagai sarana 

komunikasi dalam memahami, menerapkan, 

dan menganalisis informasi lisan dan tulisan 

untuk berbagai keperluan. 

1.4 Mensyukuri anugerah Tuhan akan 

keberadaan bahasa daerah dan 

menggunakannya sebagai sarana 

komunikasi dalam mengolah, menalar, dan 

menyajikan informasi lisan dan tulisan 

untuk berbagai keperluan. 

2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai) santun, 

responsif dan pro aktif dan 

menunjukkan 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 tangung jawab, 

responsif dan imajinatif dalam 

menggunakan bahasa daerah untuk 

berekspresi. 

2.2 Menunjukkan perilaku tangung jawab, 

peduli, dan proaktif dalam menggunakan 

bahasa daerah untuk memahami dan 

menyampaikan permasalahan. 

2.3 Menunjukkan perilaku jujur, tangungjawab, 

dan disiplin dalam menggnakan bahasa 

daerah untuk bercerita ulang. 

2.4 Memiliki perilaku peduli, cinta tanah air, 

dan semangat kebangsaan atas kara budaya 

yang penuh makna. 
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2.5 Memiliki perilaku demokratis, kreatif, dan 

santun dalam berdebat tentang kasus atau 

sudut pandang. 

2.6 Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, 

dan tanggung jawab dalam penggunaan 

bahasa daerah untuk menyampaikan 

penjelasan. 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, 

procedural berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan tehnologi, seni 

budaya, dan humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

3.1 Mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis teks drama, prosa atau puisi 

sesuai kaidah. 

3.2 Mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis peristiwa budaya daerah sesuai 

dengan karakteristik 

3.3 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis 

teks pewara atau pidato sesuai kaidah. 

3.4 Mengidentifikasi, memaami, menganalisis 

nilai-nilai moral yang terkandung dalam 

tembang macapat. 

3.5 Mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis teks aksara Jawa sesuai kaidah. 

4.  Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

4.1 Menginterpretasi, menanggapi dan 

memperagakan teks drama, puisi, dan proses 

sesuai kaidah dengan bahasa yang 

komunikatif. 

4.2 Menanggapi peristiwa budaya daerah sesuai 

dengan karakteristiknya. 

4.3 Menyajikan kegiatan sebagai pewara atau 

berpidato dengan menggunakan tata krama 

sesuai dengan konteks budaya. 

4.4 Menginterpretasi nilai-nilai moral yang 

terkandung dalam tembang macapat. 

4.5 Membaca cepat teks wacara sastra atau 

nonsastra beraksara Jawa. 
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Tabel 68 Daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Bahasa 

Daerah (Jawa) Kelas XII 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1 Menghargai dan mensyukuri keberadaan 

bahasa daerah sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan berbahasa daerah, serta untuk 

melestarikan dan mengembangkan budaya 

daerah untuk didayagnakan sebagai upaya 

pembinaan dan pengembangan kebudayaan 

Nasional. 

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan 

bahasa daerah dan menggunakannya sesuai 

kaidah dan konteks sosial budaya. 

1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan 

bahasa daerah dan menggunakannya sebagai 

sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, 

dan menyajikan informasi lisan dan tulis. 

2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai) santun, 

responsif dan pro aktif dan 

menunjukkan 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 Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, peduli, 

santun, dan proaktif dalam menggunakan 

bahasa daerah dalam komunikasi lisan maupun 

tulis. 

2.2 Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan 

tangung jawab dalam menggunakan bahasa 

daerah untuk memahami dan menyusun teks 

beraksara Jawa 

2.3  Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan 

peduli dalam menggunakan bahasa daerah 

untuk mengapresiasi dan mengekspresikan 

karya sastra, seni, dan budaya daerah. 

2.4 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, 

responsif, dan santun dalam menggunakan 

bahasa daerah untuk membuat teks dengan 

aksara Jawa. 

2.5 Mengamalkan perilaku jujur, peduli, santun, 

dan tanggung jawab dalam penggunaan bahasa 

Jawa untuk memaparkan pendapat 

menggunakan bahasa daerah. 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, 

3.1 Mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis penggunaan bahasa lisan dalam 

berbagai situasi sesuai tatakrama. 
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procedural berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan tehnologi, seni 

budaya, dan humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

3.2 Mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara 

lisan dan tulis. 

3.3 Mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis seni pertunjukan. 

4. Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

4.1 Melakukan simulasi penggunaan bahasa daerah 

dalam berbagai konteks sesuai dengan 

tatakrama. 

4.2 Menyusun dan mempublikasikan karya 

nonfiksi (artikel, laporan, opini, anekdot, dan 

kritik) sesuai kaidah. 

4.3 Memproduksi dan mempublikasikan karya fiksi 

(naskah drama, cerita pendek, karya 

terjemahan). 

4.4 Menyajikan seni pertunjukan (musikalisasi 

puisi, dramatisasi karya sastra, si’ir, lawak, 

musik dan lagu, dongeng). 
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D. Kegiatan Ekstrakurikuler / Pengembangan diri 

Kegiatan ekstrakurikuler / Pengembangan diri di SMA Negeri 1 Pare adalah kegiatan 

yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik 

sesuai dengan kondisi UPTD SMA Negeri 1 Pare. Kegiatan pengembangan diri di 

UPTD SMA Negeri 1 Pare dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan konseling dan 

ekstrakurikuler. 

D.1 Strategi pelaksanaan pengembangan diri 

Pengembangan diri di SMA Negeri 1 Pare adalah kegiatan yang bertujuan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik 

sesuai dengan kondisi UPTD SMA Negeri 1 Pare. Kegiatan pengembangan diri 

di UPTD SMA Negeri 1 Pare dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan konseling 

dan ekstrakurikuler. 

Pengembangan diri di SMA Negeri 1 Pare terdiri atas 2 (dua) bentuk kegiatan, 

yaitu terprogram dan tidak terprogram. 

D.1.1 Kegiatan pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan 

perencanaan khusus dalam kurun waktu bulan Juli minggu ketiga sampai 

dengan minggu keempat bulan Mei tahun berikutnya untuk memenuhi 

kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok, dan ataupun klasikal 

melalui penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut : 

Tabel 69 Kegiatan Pengembangan diri Terprogram 

Kegiatan Pelaksanaan 

Layanan dan kegiatan 

pendukung konseling 

 Individual 

 Kelompok : tatap muka guru BK 

masuk ke kelas 

Ekstrakurikuler  Kepramukaan 

 PMR 
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 Olahraga 

 Seni 

 Kerohaniaan 

 TIK 

 

D.1.2   Kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram dilaksanakan sebagai 

berikut : 

Tabel 70  Kegiatan Pengembangan Diri Tidak Terprogram 

Kegiatan Pelaksanaan 

Rutin, yaitu kegiatan yang 

dilakukan terjadwal 

 Upacara bendera setiap hari Senin 

 Piket kelas 

 Ibadah 

 Berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran di kelas 

 Kerja bakti setiap hari Jumat 

minggu keempat dua bulan sekali.  

Spontan, adalah kegiatan tidak 

terjadwal dalam kegiatan 

khusus 

 Memberi dan menjawab salam 

 Meminta maaf 

 Berterima kasih 

 Membuang sampah pada 

tempatnya 

 Mengunjungi teman yang sakit 

 Melerai pertengkaran 

Keteladanan, adalah kegiatan 

dalam bentuk perilaku sehari-

hari 

 Mengucapkan salam 

 Berbicara yang sopan 

 Meminta maaf 

 Mengucapkan terima kasih 
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 Menghargai pendapat orang lain 

 Tidak merokok 

 Menjaga kebersihan 

 Berpakaian rapi dan bersih 

 Berperilaku santun 

 Mengunjungi teman yang sakit 

 

D.2 Pengembangan diri bimbingan konseling 

D.2.1  Konsep Layanan Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Pare adalah guru yang 

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh 

dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap 

sejumlah siswa. 

Layanan bimbingan dan konseling adalah kegiatan Guru Bimbingan 

dan Konseling dalam menyusun rencana pelayanan bimbingan dan 

konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, 

mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling 

serta melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi. 

 

D.2.2  Komponen  layanan bimbingan dan konseling 

 (1). Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik memahami lingkungan baru. 

(2).  Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai 

informasi diri, sosial, belajar, karir dan pendidikan lanjutan 

secara terarah, objektif, dan bijak. 

(3). Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan 

dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh 
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penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, 

kelompok belajar, peminatan/lintas minat/pendalaman minat 

dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif, dan bijak. 

(4). Layanan Penguasaan Konten yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik menguasai konten 

tertentu. 

(5). Layanan Konseling Perorangan yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik dalam mengentaskan 

masalah pribadinya melalui prosedur perseorangan.  

(6) Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik dalam pengembangan 

pribadi, kemampuan hubungan social, kegiatan belajar , karir, 

dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu 

sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika 

kelompok. 

(7) Layanan Konseling Kelompok yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan 

pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan 

karakter cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. 

(8) Layanan konsultasi yaitu layanan bimbingan dan konseling 

yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam 

memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara dan atau 

perlakukan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai 

dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji 

(9) Layanan meditasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan 

dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan 

tuntutan karakter cerdas yang terpuji 
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(10) Layanan advokasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak 

dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakukan 

yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. 

 

D.2.3 Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling 

D.2.3.1 Program layanan 

a. Program tahunan 

b. Progrram semesteran 

c. Program bulanan 

d. Program mingguan 

e. Program harian 

D.2.3.2 Program layanan 

Sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling, guru 

bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Pare berkewajiban 

menyelengggarakan layanan yang  mengarah pada (1) pelayanan dasar, 

(2) pelayanan pengembangan, (3) pelayanan peminatan studi, (4) 

pelayanan teraputik, (5) pelayanan diperluas. 

 

D.2.4  Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling 

Program layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Pare disusun 

dalam : (1) Program tahunan, (2) Program semesteran, (3) Program 

bulanan, (4) Program mingguan, (5) Program harian. 

Sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling, guru bimbingan 

dan konseling SMA Negeri 1 Pare bertugas dan berkewajiban 

menyelenggarakan layanan yang mengarah pada (1) pelayanan dasar, (2) 

pelayanan pengembangan, (3) pelayanan peminatan studi, (4) pelayanan 

teraputik, (5) pelayanan diperluas. 
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D.2.5 Waktu  Layanan Bimbingan dan Konseling 

D.2.5.1 Di dalam  jam  pembelajaran 

 a). Kegiatan tatap muka dilaksanakan secara klasikal dengan 

rombongan belajar siswa dalam tiap kelas untuk 

menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan 

penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi, serta 

layanan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas. 

b). Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 1 (satu) jam per kelas 

(rombongan belajar per minggu dan dilaksanakan secara 

terjadwal). 

c). Kegiatan tatap muka nonklasikal diselenggarakan dalam bentuk 

layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, 

kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. 

D.2.5.2 Di luar jam pembelajaran 

a). Kegiatan tatap muka nonklasikal dilaksanakan untuk layanan 

orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling 

kelompok, mediasi, dan advokasi serta kegiatan lainnya yang dapat 

dilaksanakan di luar kelas. 

D.3 Pengembangan diri Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di 

luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan 

dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan 

kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar 

minat yang dikembangkan oleh kurikulum. 

1) Fungsi dan Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Fungsi kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Pare adalah sebagai berikut (1) 

fungsi pengembangan, (2) fungsi sosial, (3) fungsi rekreatif, (4) fungsi 

persiapan karir. Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler SMA 
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Negeri 1 Pare adalah (1) agar dapat meningkatkan kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotor peserta didik, (2) agar dapat mengembangkan bakat 

dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan 

manusia seutuhnya. 

 

2) Jenis  Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Pare berbentuk : 

(1) Krida; meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 

(LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Paskibraka; 

(2) Karya Ilmiah; meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), Kegiatan 

Penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik (OSN); 

(3) Latihan/olah bakat/prestasi; meliputi pengembangan bakat olahraga, seni 

dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, TIK, dan keagaaman. 

 

3) Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Pare diselenggarakan dalam bentuk  

(1) individual, (2) kelompok, (3) klasikal, (4) gabungan, dan (5)  lapangan.  

4) Pelaksanaan  Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan diluar jam pelajaran kurikuler yang 

terencana setiap hari. 

Jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler diatur sebagai berikut : 

Tabel  71 Jadwal Pelaksanaan Ekstrakurikuler 

NO 
JENIS  

EKSTRAKURIKULER 

WAKTU 

PELAKSANAAN 

1 Komputer  Senin – Jumat  

2 Seni Musik Sabtu  

3 Paduan Suara Jum’at  

4 Seni Lukis Jum’at  

5 Seni Drama (Teater) Jum’at  

6 Karya Ilmiah Bidang IPA Selasa  

7 Karya Ilmiah Bidang IPS Kamis  



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 217 dari 259  

 

 

 

8 Bola Basket Pa Kamis  

9 Bola Bakset Pi Senin  

10 Bola Volly Rabu  

11 Sepak Bola Kamis  

12 Futsal Jum’at  

13 Seni Bela Diri PSHT Rabu  

14 Pramuka Jum’at  

15 Palang Merah Remaja Kamis  

16 Pecinta Alam (PA) Jumat 

17 Majalah Dinding Jum’at  

18 Gesit Jum’at  

19 Bahasa Jepang Kamis  

20 Bahasa Inggris Jum’at  

21 Fisika Club Kamis  

22 Kimia Club Kamis  

23 Biologi Club Rabu  

27 Matematika Club Rabu  

28 Ekonomi Rabu  

 

5) Penilaian  Kegiatan Ekstrakurikuler 

Penilaian kegiatan ekstrakurikuler diberikan kepada peserta didik 

berdasarkan proses dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakurikuler yang dipilihnya.  

Penilaian dilakukan secara kualitatif.  Peserta didik diwajibkan mendapatkan 

nilai baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Nilai 

yang diperoleh pada kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan 

berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Nilai di bawah baik 

dakam dua semester atau satu tahun memberikan sanksi bahwa peserta didik 

tersebut harus mengikuti program khusus yang diselenggarakan bagi mereka. 

Persyaratan demikian tidak dikenakan bagi peserta didik yang mengikuti 

program ekstrakurikuler pilihan. Penilaian terhadap peserta didik didasarkan 

pada keikutsertaan dan prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. 

Hanya nilai baik atau di atasnya yang dicantumkan dalam raport. 

6) Evaluasi  Kegiatan Ekstrakurikuler 
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Program ekstrakurikuler merupakan program yang dinamis. SMA Negeri 1 

Pare dapat menambah atau mengurangi ragam kegiatan ekstrakurikuler 

berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada setiap semester dan 

mendiseminasikannya kepada peserta didik dan pemangku kepentingan 

lainnya. 
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BAB IV 

PENGATURAN BEBAN BELAJAR 

 

4.1 Beban Belajar. 

4.1.1  Pelaksanaan Pembelajaran  Sistem Paket 

Di SMA Negeri 1 Pare, beban belajar menggunakan sistem Paket . 

Sistem Paket yang diselenggaran oleh SMA Negeri 1 Pare adalah sistem 

penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didik diwajibkan 

mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah 

ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku 

pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem 

Paket  dinyatakan dalam  satuan jam pembelajaran.   

 

4.1.2 Kegiatan Tatap Muka 

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses 

interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap 

muka per jam pembelajaran pada SMA Negeri 1 Pare ditetapkan   

berlangsung selama 45 menit.  

SMA Negeri 1 Pare yang menerapkan sistem paket, kegiatan tatap muka 

dilakukan dengan strategi bervariasi baik ekspositori maupun diskoveri 

inkuiri. Metode yang digunakan seperti ceramah interaktif, presentasi, diskusi 

kelas, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, 

demonstrasi, eksperimen, observasi di sekolah, ekplorasi dan kajian pustaka 

atau internet, tanya jawab, atau simulasi. 

Beban belajar pada SMA Negeri 1 Pare dirumuskan dalam bentuk satuan 

waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program 

pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan 

mandiri tidak terstruktur.  

http://istilah-pendidikan.blogspot.com/2012/02/pendidikan.html
http://istilah-pendidikan.blogspot.com/2012/02/kurikulum.html
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Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu pada SMA Negeri 1 Pare 

adalah  sebagai berikut:   

 Jumlah jam  pembelajaran tatap muka per minggu untuk Kelas X adalah 

46  jam pembelajaran. 

 Jumlah jam pembelajaran  tatap muka per minggu untuk Kelas XI dan 

XII adalah 48  jam pembelajaran. 

 Jumlah Pekan efektif dalam  satu tahun pelajaran  ada 37 pekan  efektif.  

 Dalam satu  tahun  pelajaran  jumlah  jam  pelajaran Kelas X sejumlah 

1702 jam pelajaran sedangkan untuk kelas XI dan XII ada sejumlah 1776 

jam  pelajaran.   

 Beban belajar ini dilaksanakan  mulai Hari Senin sampai dengan Sabtu 

mulai pukul  06.45 sampai dengan pukul 14.30 untuk hari Senin, Selasa, 

Rabu dan Kamis.  Sedangkan  untuk hari Jumat mulai pukul 06.45 

sampai  dengan pukul 11.30 dan pada hari Sabtu pukul 06.45 sampai 

dengan pukul 13.45. 

Pengaturan alokasi waktu  jam pelajaran untuk masing-masing peminatan 

adalah sebagai berikut : 

1) Peminatan  Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Tabel 72 Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Mata Pelajaran 

Alokasi 

Waktu  

Kelas X 

Alokasi 

Waktu  

Kelas XI 

Alokasi 

Waktu  

Kelas XII 

Smt. 

1 

Smt. 

2 

Smt.

1 

Smt.

2 

Smt.

1 

Smt. 

2 

Kelompok A (Wajib)       

1. 
Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti 
3 3 3 3 3 3 

2. 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
2 2 2 2 2 2 
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Mata Pelajaran 

Alokasi 

Waktu  

Kelas X 

Alokasi 

Waktu  

Kelas XI 

Alokasi 

Waktu  

Kelas XII 

Smt. 

1 

Smt. 

2 

Smt.

1 

Smt.

2 

Smt.

1 

Smt. 

2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 

4. Matematika 4 4 4 4 4 4 

5. Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 

6. Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok B (Wajib)       

7. Seni Budaya  2 2 2 2 2 2 

8. 
Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga, dan Kesehatan  
3 3 3 3 3 3 

9. 
Prakarya dan 

Kewirausahaan 
2 2 2 2 2 2 

10. 
Muatan Lokal : Bahasa 

Jawa 
2 2 2 2 2 2 

Kelompok C 

(Peminatan) 
  

    

11. Matematika 3 3 4 4 4 4 

12. Biologi 3 3 4 4 4 4 

13. Fisika 3 3 4 4 4 4 

14. Kimia 3 3 4 4 4 4 

Pilihan Lintas Peminatan       

15. 

Dua mata pelajaran yang 

ada dipeminatan Ilmu 

Pengetahuan Sosial atau 

Peminatan Ilmu Bahasa 

dan Budaya dan satu mata 

pelajaran yang ada 

dipeminatan Ilmu 

Pengetahuan Sosial atau 

Peminatan Ilmu Bahasa 

dan Budaya 

6 6 4 4 4 4 
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Mata Pelajaran 

Alokasi 

Waktu  

Kelas X 

Alokasi 

Waktu  

Kelas XI 

Alokasi 

Waktu  

Kelas XII 

Smt. 

1 

Smt. 

2 

Smt.

1 

Smt.

2 

Smt.

1 

Smt. 

2 

Jumlah Jam Pelajaran yang 

Harus Ditempuh per 

Minggu (A+B+C) 

44 44 46 46 46 46 

Bimbingan Konseling 2 2 2 2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran yang 

Harus Ditempuh per 

Minggu 

46 46 48 48 48 48 

 

2) Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tabel  73 Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Mata Pelajaran 

Alokasi 

Waktu  

Kelas X 

Alokasi 

Waktu  

Kelas XI 

Alokasi 

Waktu  

Kelas X 

Smt.1 Smt.2 
Smt.

1 

Smt.

2 

Smt.

1 
Smt.2 

Kelompok A (Wajib)       

1. 
Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti 
3 3 3 3 3 3 

2. 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
2 2 2 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 

4. Matematika 4 4 4 4 4 4 

5. Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 

6. Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok B (Wajib)       

7. Seni Budaya  2 2 2 2 2 2 

8. 
Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga, dan Kesehatan  
3 3 3 3 3 3 

9. 
Prakarya dan 

Kewirausahaan 
2 2 2 2 2 2 
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Mata Pelajaran 

Alokasi 

Waktu  

Kelas X 

Alokasi 

Waktu  

Kelas XI 

Alokasi 

Waktu  

Kelas X 

Smt.1 Smt.2 
Smt.

1 

Smt.

2 

Smt.

1 
Smt.2 

10. 
Muatan Lokal : Bahasa 

Jawa 
2 2 2 2 2 2 

Kelompok C 

(Peminatan) 
  

    

11. Geografi 3 3 4 4 4 4 

12. Sejarah 3 3 4 4 4 4 

13. Sosiologi 3 3 4 4 4 4 

14. Ekonomi 3 3 4 4 4 4 

Pilihan Lintas Peminatan       

15. 

Dua mata pelajaran yang 

ada di Peminatan Ilmu-

Ilmu Sosial atau 

Peminatan Ilmu Bahasa 

dan Budaya dan satu mata 

pelajaran yang ada di 

Peminatan Ilmu-Ilmu 

Sosial atau Peminatan 

Ilmu Bahasa dan Budaya 

6  6  4  4  4  4  

Jumlah Jam Pelajaran yang 

Harus Ditempuh per 

Minggu 

44 44 46 46 46 46 

Jumlah Jam Pelajaran yang 

Harus Ditempuh per 

Minggu (A+B+C) 

44 44 46 46 46 46 

Bimbingan Konseling 2 2 2 2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran yang 

Harus Ditempuh per 

Minggu 

46 46 48 48 48 48 
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4.1.3 Kegiatan Penugasan Terstruktur dan  Mandiri Tidak Terstruktur 

SMA Negeri 1 Pare yang menerapkan sistem paket, untuk kegiatan tugas 

terstruktur tidak dicantumkan dalam jadwal pelajaran namun dirancang oleh 

guru dalam silabus maupun RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran). 

Oleh karena itu pembelajaran dilakukan dengan strategi diskoveri inkuiri. 

Metode yang digunakan seperti penugasan, observasi lingkungan, atau 

proyek. 

Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang 

dirancang oleh guru namun tidak dicantumkan dalam jadwal pelajaran.. 

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah diskoveri inkuiri dengan 

metode seperti penugasan, observasi lingkungan, atau proyek 

Alokasi waktu untuk Penugasan Terstruktur (PT) dan Kegiatan Mandiri 

Tidak Terstruktur (KMTT) maksimal 60 % dari waktu kegiatan tatap muka 

per minggu mata pelajaran yang bersangkutan. 

 

 4.1.4     Pendekatan Saintifik dan Penilaian Autentik 

4.1.4.1   Pendekatan Saintifik SMA Negeri 1 Pare 

Kegiatan pembelajaran saintifik di SMA Negeri 1 Pare dilakukan 

melalui proses mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. Lima pengalaman belajar ini 

diimplementasikan ke dalam model atau strategi pembelajaran, 

metode, teknik, maupun taktik yang digunakan.  

 Mengamati. Kegiatan mengamati bertujuan agar pembelajaran 

berkaitan erat dengan konteks situasi nyata yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses mengamati fakta atau fenomena 

mencakup mencari informasi, melihat, mendengar, membaca, 

dan atau menyimak. 
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Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan bagi 

peserta didik untuk secara luas dan bervariasi  melakukan 

pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, 

dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan 

pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, 

membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau 

objek. Selanjutnya guru membuka kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, 

dan dibaca. 

 Menanya. Kegiatan menanya dilakukan sebagai salah satu proses 

membangun pengetahuan siswa dalam bentuk fakta, konsep, 

prinsip, prosedur, hukum dan terori. Tujuannnya agar siswa 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi secara kritis, logis, 

dan sistematis (critical thinking skills). Proses menanya bisa 

dilakukan melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok serta 

diskusi kelas. Praktik diskusi kelompok memberi ruang pada 

peserta didik untuk mengemukakan ide/gagasan dengan bahasa 

sendiri. 

Guru membimbing peserta didik agar mampu mengajukan 

pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai 

abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal 

lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang disusun dapat  bersifat 

faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Guru 

melatih peserta didik menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

dibuat dan memberikan bantuan untuk belajar mengajukan 

pertanyaan sehingga peserta didik mampu mengajukan 

pertanyaan secara mandiri. 
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Melalui kegiatan bertanya rasa ingin tahu peserta didik 

dikembangkan. Semakin terlatih dalam bertanya, rasa ingin tahu 

semakin berkembang.  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi dasar untuk 

mencari informasi lebih lanjut dan beragam melalui sumber yang 

ditentukan guru sampai yang dipilih peserta didik sendiri. 

Dimulai dari sumber kajian yang tunggal sampai yang beragam. 

 Mengumpulkan Data/eksperimen/eksplorasi. Kegiatan 

eksperimen bermanfaat untuk meningkatkan keingintahuan siswa 

dalam memperkuat pemahaman fakta, konsep, prinsip, 

ataupunprosedur dengan cara mengumpulkan data, 

mengembangkan kreativitas, dan keterampilan kerja ilmiah. 

Kegiatan ini mencakup merencanakan, merancang, dan 

melaksanakan eksperimen, menyajikan data,  mengolah data, dan 

menyusun kesimpulan. Pemanfaatan sumber belajar termasuk 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat 

disarankan. 

Tindak lanjut kegiatan bertanya adalah menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai 

cara. Agar terkumpul sejumlah informasi, peserta didik dapat 

lebih banyak membaca buku, memperhatikan fenomena, atau 

objek dengan lebih teliti, bahkan melakukan eksperimen. 

 Mengasosiasi. Kegiatan mengasosiasi bertujuan untuk 

membangun kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah. Informasi 

(data) hasil kegiatan mencoba menjadi dasar bagi kegiatan 

berikutnya yaitu memproses informasi untuk menemukan 

keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan 

pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai 
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kesimpulan dari pola yang ditemukan. Data yang diperoleh 

diklasifikasi, diolah, dan ditemukan hubungan-hubungan yang 

spesifik. Kegiatan dapat dirancang oleh guru melalui situasi yang 

direkayasa dalam kegiatan tertentu sehingga siswa melakukan 

aktivitas antara lain menganalisis data, mengelompokkan, 

membuat kategori, menyimpulkan, dan 

memprediksi/mengestimasi dengan memanfaatkan lembar kerja 

diskusi atau praktik. Hasil kegiatan mencoba dan mengasosiasi 

memungkinkan siswa berpikir kritis tingkat tinggi (higher order 

thinking skills) hingga berpikir metakognitif. 

 Mengomunikasikan. Kegiatan berikutnya adalah menuliskan 

atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari 

informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 

disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar 

peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan 

mengomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil 

konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, 

diagram, atau grafik. Kegiatan ini dilakukan agar siswa mampu 

mengomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan 

penerapannya, serta kreasi siswa melalui presentasi,  membuat 

laporan, dan/atau unjuk karya. 

 

4.1.4.2   Penilaian Autentik  SMA Negeri 1 Pare 

Penilaian autentik merupakan pendekatan, prosedur, dan  instrumen 

penilaian proses dan capaian pembelajaran peserta didik dalam 

penerapan sikap spiritual dan sikap sosial, penguasaan pengetahuan, 

dan penguasaan keterampilan yang diperolehnya dalam bentuk 

pelaksanaan tugas perilaku nyata atau perilaku dengan tingkat 
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kemiripan dengan dunia nyata, atau kemandirian belajar. Penilaian 

autentik menilai kesiapan (input) peserta didik, serta proses dan hasil 

belajar (otput) secara utuh. 

Penilaian autentik merupakan pendekatan dan instrumen penilaian 

yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk 

menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah 

dimilikinya dalam bentuk tugas-tugas membaca 

dan meringkasnya, eksperimen, mengamati, survei, proyek, 

makalah, membuat multi media, membuat karangan, dan diskusi 

kelas. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui 

oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang 

dapat dilakukan oleh peserta didik. 

Penilaian autentik dilakukan pendidik secara terus menerus 

(berkelanjutan) selama pelaksanaan pembelajaran. 

Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh pendidik untuk 

merencanakan program perbaikan (remedial), pengayaan 

(enrichment), atau pelayanan konseling. SMA Negeri 1 Pare dalam 

penilaian menggunakan Acuan Kriteria yang merupakan penilaian 

kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi 

yang ditetapkan. Skor yang diperoleh peserta didik dari hasil suatu 

penilaian baik yang formatif maupun sumatif tidak dibandingkan dengan 

skor peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan 

kompetensi yang dipersyaratkan. 

 

4.1.4.2.1 Pelaksanaan Penilaian 

 1. Penilaian oleh pendidik 

Penilaian oleh pendidik merupakan bagian yang tidak  

terpisahkan/tidak terlepas dari pembelajaran.  

Penilaian dilakukan oleh pendidik selama berlangsungnya 



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 229 dari 259  

 

 

 

kegiatan pembelajaran untuk menilai kesiapan, proses, dan hasil 

belajar peserta didik yang mengarah pada ketercapaian 

kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan  keterampilan.  

Penilaian oleh pendidik dapat berupa tes dan non tes yang 

dilakukan melalui ulangan dan penugasan. Perencanaan penilaian 

hasil belajar oleh pendidik dicantumkan dalam silabus dan 

dijabarkan di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Ulangan meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, dan 

ulangan akhir semester. Hasil ulangan harian diinformasikan 

kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian 

berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai 

kriteriaketuntasan  mengikuti pembelajaran  remedial. Penugasan 

dapat diberikan oleh pendidik sebagai tugas secara mandiri 

(individual) atau berkelompok dalam bentuk pekerjaan rumah, 

proyek, dan portofolio. 

 Proyek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang 

meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan 

secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. 

 Portofolio adalah kumpulan seluruh karya peserta didik dalam 

bidang tertentu yang dapat berbentuk tindakan  nyata  yang  

mencerminkan  kepedulian peserta didik terhadap 

lingkungannya. 
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2. Penilaian oleh satuan  pendidikan 

SMA Negeri 1 Pare  mengoordinasikan   penilaian yang 

berupa ulangan tengah  semester dan  ulangan  akhir 

semester, dan  ujian sekolah. 

Kegiatan penilaian ini dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a.  Menyusun kisi-kisi. 

b.  Mengembangkan (menulis, menelaah, dan  merevisi) 

instrumen. 

c.  Melaksanakan ulangan/ujian.  

d.  Mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan 

kelulusan peserta didik.  

e.  Melaporkan dan  memanfaatkan  hasil  penilaian. 

 

Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan 

dilaporkan dalam  bentuk nilai dan deskripsi pencapaian 

kompetensi kepada orangtua dan pemerintah. 
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4.1.4.2.1 Pelaksanaan Penilaian 

A. Penilaian sikap 

Penilaian sikap dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru  

bimbingan konseling (BK), dan wali kelas, melalui observasi yang 

dicatat dalam jurnal. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 1 Skema Penilaian Sikap 

 

B. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur 

kemampuan peserta didikberupa pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan  metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat 

rendah sampai tinggi. Penilaian ini berkaitan dengan ketercapaian 

Kompetensi Dasar pada KI-3 yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai 

teknik penilaian. Berbagai teknik penilaian pengetahuan dapat 

digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing KD. Teknik 
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yang digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Skema 

penilaian pengetahuan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2 Skema Penilaian Pengetahuan 

 

 

C. Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar 

pada KI-4. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian 

keterampilan dilakukan dengan berbagai teknik antara lain 

penilaian praktik/kinerja, proyek, dan portofolio. Skema penilaian 

pengetahuan dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 3 Skema Penilaian Keterampilan 

 

4.2 Ketuntasan Belajar 

4.2.1 Daftar  nilai ketuntasan belajar  

Daftar  nilai ketuntasan belajar untuk semua mata pelajaran pada setiap tingkat 

kelas adalah sebagai berikut. 

Tabel  74  daftar nilai ketuntasan belajar peminatan MIPA 

Mata Pelajaran 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Smt. 

1 

Smt. 

2 

Smt.

1 

Smt.

2 

Smt.

1 

Smt. 

2 

Kelompok A (Wajib)       

1. 
Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti 
75 75 75 75 75 75 

2. 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
75 75 75 75 75 75 

3. Bahasa Indonesia 75 75 75 75 75 75 

4. Matematika 75 75 75 75 75 75 

5. Sejarah Indonesia 75 75 75 75 75 75 
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Mata Pelajaran 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Smt. 

1 

Smt. 

2 

Smt.

1 

Smt.

2 

Smt.

1 

Smt. 

2 

6. Bahasa Inggris 75 75 75 75 75 75 

Kelompok B (Wajib)       

7. Seni Budaya  75 75 75 75 75 75 

8. 
Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga, dan Kesehatan  
75 75 75 75 75 75 

9. 
Prakarya dan 

Kewirausahaan 
75 75 75 75 75 75 

10. 
Muatan Lokal : Bahasa 

Jawa 
75 75 75 75 75 75 

Kelompok C (Peminatan)       

11. Matematika 75 75 75 75 75 75 

12. Biologi 75 75 75 75 75 75 

13. Fisika 75 75 75 75 75 75 

14. Kimia 75 75 75 75 75 75 

Pilihan Lintas Peminatan       

15. Matpel Lintas Peminatan 75 75 75 75 75 75 
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Tabel  75 daftar nilai ketuntasan belajar peminatan IPS 

Mata Pelajaran 

Kelas X Kelas XI Kelas X 

Smt. 

1 

Smt. 

2 

Smt.

1 

Smt.

2 

Smt.

1 

Smt. 

2 

Kelompok A (Wajib)       

1. 
Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti 
75 75 75 75 75 75 

2. 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
75 75 75 75 75 75 

3. Bahasa Indonesia 75 75 75 75 75 75 

4. Matematika 75 75 75 75 75 75 

5. Sejarah Indonesia 75 75 75 75 75 75 

6. Bahasa Inggris 75 75 75 75 75 75 

Kelompok B (Wajib)        

7. Seni Budaya  75 75 75 75 75 75 

8. 
Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga, dan Kesehatan  
75 75 75 75 75 75 

9. 
Prakarya dan 

Kewirausahaan 
75 75 75 75 75 75 

10. 
Muatan Lokal : Bahasa 

Jawa 
75 75 75 75 75 75 

Kelompok C 

(Peminatan) 
   

    

11. Geografi 75 75 75 75 75 75 

12. Sejarah 75 75 75 75 75 75 

13. Sosiologi 75 75 75 75 75 75 

14. Ekonomi 75 75 75 75 75 75 

Pilihan Lintas Peminatan        

15. Matpel Lintas Peminatan 75 75 75 75 75 75 
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4.2.2 Uraian tentang mekanisme dan  prosedur penentuan ketuntasan belajar 

(KKM) 

1. Mekanisme penentuan KKM 

a. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis 

ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan 

kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai 

ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi  

b. Kriteria ketuntasan minimal setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan rata-

rata dari indikator yang terdapat dalam Kompetensi Dasar tersebut. Peserta 

didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila 

yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah 

ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut;  

c. Kriteria ketuntasan minimal setiap Standar Kompetensi (SK) merupakan rata-

rata KKM Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam SK tersebut;  

d. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua 

KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran, 

dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB/Rapor) peserta didik;  

e. Indikator merupakan acuan/rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal 

ulangan, baik Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS) 

maupun Ulangan Akhir Semester (UAS). Soal ulangan ataupun tugas-tugas 

harus mampu mencerminkan/menampilkan pencapaian indikator yang 

diujikan. Dengan demikian pendidik tidak perlu melakukan pembobotan 

seluruh hasil ulangan, karena semuanya memiliki hasil yang setara;  

f. Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan 

nilai ketuntasan minimal. 

 

2. Prosedur Penentuan KKM 

Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. 

Langkah penetapan KKM adalah sebagai berikut: 
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1. Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan 

mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu  kompleksitas, daya 

dukung, dan intake peserta didik dengan skema sebagai berikut: 

 

Gambar 4 Skema Penentuan KKM 

 

Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK hingga KKM mata 

pelajaran; 

2. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan 

oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian; 

3. KKM yang ditetapkan disosialisaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan;  

4. KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada 

orang tua/wali peserta didik. 

 

4.2.3 Upaya Sekolah dalam meningkatkan ketuntasan belajar 

Dalam rangka meningkatkan ketuntasan belajar maka SMA Negeri 1 Pare 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Pencapaian kriteria ketuntasan minimal dianalisis untuk dapat ditindaklanjuti 

sesuai dengan hasil yang diperoleh. Analisis pencapaian kriteria ketuntasan 

minimal bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian KKM yang telah 

ditetapkan. Setelah selesai melaksanakan penilaian setiap KD harus dilakukan 

analisis pencapaian KKM. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan analisis 

rata-rata hasil pencapaian peserta didik kelas X, XI, atau XII terhadap KKM yang 
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telah ditetapkan pada setiap mata pelajaran. 

2. Melaksanakan tindak lanjut  untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

dalam pelaksanaan pembelajaran maupun penilaian. Melalui analisis ini akan 

diperoleh data antara lain: 1. KD yang dapat dicapai oleh 75% - 100% dari jumlah 

peserta didik pada kelas X, XI, atau XII; 2. KD yang dapat dicapai oleh 50% - 

74% dari jumlah peserta didik pada kelas X, XI, atau XII; 3. KD yang dapat 

dicapai oleh ≤ 49% dari jumlah siswa peserta didik kelas X, XI, atau XII. 

3. Hasil analisis dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapan KKM pada 

semester atau tahun pembelajaran berikutnya..  

4. Manfaat hasil analisis adalah sebagai dasar untuk meningkatkan kriteria 

ketuntasan minimal pada semester atau tahun pembelajaran berikutnya. Analisis 

pencapaian kriteria ketuntasan minimal dilakukan berdasarkan hasil pengolahan 

data perolehan nilai setiap peserta didik per mata pelajaran. 

 

4.2.4 Pelaksanaan Program Remedial dan Pengayaan 

1. Pelaksanaan Program Remedial 

Pembelajaran remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta 

didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Pemberian  

pembelajaran remedial meliputi dua langkah pokok, yaitu pertama  mendiagnosis 

kesulitan belajar, dan kedua memberikan perlakuan (treatment) pembelajaran 

remedial.  

Bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial: 

a.  Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika 

jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%; 

b.  Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan jika 

jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%; 

c.  Pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti 

remedial lebih dari 20 % tetapi kurang dari 50%; 

d.  Pemanfaatan tutor teman sebaya. 

e. Semua pembelajaran remedial diakhiri dengan tes ulang. 

f. Pembelajaran remedial dan tes ulang dilaksanakan di luar jam tatap muka. 
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2. Pelaksanaan Program Pengayaan 

Secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau 

kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang 

ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat 

melakukannya.Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kemampuan berlebih peserta didik dapat dilakukan antara lain melalui: tes 

IQ, tes inventori, wawancara, pengamatan, dsb. 

 

Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan : 

1) Belajar kelompok 

2) Belajar mandiri 

3) Pembelajaran berbasis tema 

4) Pemadatan kurikulum 

 

3. Hasil Penilaian Program Remedial dan Pengayaan 

a. Nilai remedial yang diperoleh diolah menjadi nilai akhir. 

b. Nilai akhir setelah remedial untuk aspek pengetahuan dihitung dengan 

mengganti nilai indikator yang belum tuntas dengan nilai indikator hasil 

remedial, yang selanjutnya diolah berdasarkan rerata nilai seluruh KD. 

c. Nilai akhir setelah remedial untuk aspek keterampilan diambil dari nilai 

optimal KD. 

d. Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan dalam bentuk portofolio, dan 

harus dihargai sebagai nilai tambah (lebih) dari peserta didik yang 

normal. 
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4.3 Kenaikan kelas 

4.3.1 Mekanisme Pelaksanaan Penilaian hasil belajar siswa  

4.3.1.1 Ulangan Harian 

Ulangan Harian (UH) adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu 

Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. Tujuan lain dari UH adalah memantau 

kemajuan belajar setelah proses pembelajaran satu atau lebih KD, melakukan 

perbaikan pembelajaran pada KD yang tidak mencapai ketuntasan dan 

menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada satu atau lebih KD sebagai 

dasar pelaksanaan remedial dan pengayaan. 

Cakupan dari UH meliputi semua indikator yang ada pada KD yang dinilai (satu 

atau lebih KD) atau terbatas pada indikator-indikator yang belum dilakukan 

penilaian pada penilaian proses. Ketuntasan KD ditandai dengan ketuntasan setiap 

indikator-indikator pada KD yang bersangkutan. 

Bentuk dan teknik penilaian yang dipilih sesuai yang direncakan pada saat 

mengembangkan silabus diantaranya non tes, tes baik berupa tes tertulis atau tes 

perbuatan atau gabungan keduanya dengan memetakan indikator yang akan 

diukur dengan bentuk tes dan indikator yang akan diukur dengan bentuk non tes. 

Pelaksanaan UH dilakukanan oleh guru mata pelajaran masing-masing dengan 

mengembangkan instrumennya. 

4.3.1.2 Ulangan Tengah Semester (UTS) 

Ulangan Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 

9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator 

yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 
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Tujuan UTS adalah (1) mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 

proses pembelajaran 8 -9 minggu (2) memantau kemajuan belajar setelah proses 

pembelajaran 8 -9 minggu (3) menentukan nilai hasil belajar peserta didik setelah 

proses pembelajaran beberapa KD dan (4) melakukan perbaikan pembelajaran 

pada tengah semester berikutnya 

Cakupan UTS meliputi (1) Meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan 

seluruh KD pada periode 8 – 9 minggu. (2) Ketuntasan KD ditandai dengan 

ketuntasan setiap indikator-indikator pada KD yang bersangkutan. 

Bentuk dan teknik penilaian yang dipilih sesuai yang direncanakan pada saat 

mengembangkan silabus dalam bentuk tes tertulis maupun tes perbuatan. Jika 

menggunakan tes tertulis, dapat diuji dengan tes bentuk objektif dan atau tes 

bentuk uraian. Jika menggunakan tes perbuatan, dapat diuji dengan kinerja atau 

project (penugasan). Pelaksanaan UTS dilaksanakan oleh guru di bawah 

koordinasi satuan pendidikan, sehingga dilaksanakan secara bersama dan 

terjadwal yang didahului dengan penyusunan instrumen penilaian. Hasil dari UTS 

akan menjadi Nilai Tengah Semester (NTS). 

4.3.1.3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 

Ulangan Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester, memantau 

kemajuan belajar setelah proses pembelajaran, menentukan nilai hasil belajar 

peserta didik setelah proses pembelajaran dan melakukan perbaikan pembelajaran 

pada semester berikutnya. 

Cakupan UAS meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada 

semester ganjil. Pemilihan Indikator yang akan menjadi cakupan ulangan akhir 

semester memperhatikan urgensi, kontinuitas, relevansi dan keterpakaian. Bentuk 



 

          Kurikulum  SMAN 1 Pare-2016/2017                                                    Hal 242 dari 259  

 

 

 

dan teknik penilaian yang dipilih sesuai yang direncanakan pada saat 

mengembangkan silabus dalam bentuk tes objektif dan atau tes bentuk uraian. UAS 

dilaksanakan oleh guru di bawah koordinasi satuan pendidikan, sehingga 

dilaksanakan secara bersama dan terjadwal didahului dengan penyusunan 

instrumen penilaian. 

4.3.1.3 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 

Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di 

akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir 

tahun pelajaran pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket, 

memantau kemajuan belajar setelah proses pembelajaran, menentukan nilai hasil 

belajar peserta didik setelah proses pembelajaran di semester genap dan melakukan 

perbaikan pembelajaran pada tahun pelajaran berikutnya. 

UKK meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester genap 

dan dalam memilih Indikator yang akan menjadi cakupan ulangan kenaikan kelas 

memperhatikan urgensi, kontinuitas, relevansi dan keterpakaian. Bentuk dan teknik 

penilaian yang dipilih sesuai yang direncanakan pada saat mengembangkan silabus 

dalam bentuk tes tertulis dengan menggunakan bentuk tes objektif dan atau tes 

bentuk uraian. 

UKK dilaksanakan oleh guru di bawah koordinasi satuan pendidikan, sehingga 

dilaksanakan secara bersama dan terjadwal dan didahului dengan penyusunan 

instrumen penilaian. Hasil dari UKK akan menjadi Nilai Kenaikan Kelas (NKK) 

bagi peserta didik. 
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4.3.2 Ketentuan  Kenaikan Kelas 

Peserta didik SMA Negeri 1 Pare dinyatakan naik kelas apabila memenuhi 

persyaratan sebagai berikut. 

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun 

pelajaran yang diikuti. 

2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal BAIK yaitu memenuhi indikator 

kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 

3. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 

4. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing nilai 

pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran 

yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan/atau semester 

genap, nilai akhir diambil dari rerata semester ganjil dan genap pada mata 

pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. 

 

4.3.3 Mekanisme dan prosedur pelaporan hasil belajar peserta didik 

 

1.  SMA Negeri 1 Pare membuat laporan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua 

kelompok mata pelajaran pada akhir semester dalam bentuk buku laporan 

pendidikan (raport), dan menyampaikan laporan dimaksud kepada orang tua/wali 

peserta didik  

2. Laporan hasil belajar peserta didik SMA Negeri 1 Pare menggambarkan 

pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 25 

ayat (4) dijelaskan bahwa, Kompetensi Lulusan mencakup SIKAP, 

PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN, oleh karena itu penilaian hasil belajar 

mencerminkan ketiga aspek kompetensi dimaksud dengan 

mempertimbangkan karakteristik masing‐masing mata pelajaran. 
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3.  Bentuk LHB berupa lembaran, dengan memenuhi seluruh komponen LHB, yang 

mencakup 1) identitas peserta didik, 2) capaian hasil belajar peserta didik yang 

meliputi : nilai sikap spiritual dan social, nilai pengetahuan dan ketrampilan dalam 

bentuk nilai dan predikat, deskripsi pengetahuan dan keterampilan, 3) Nilai 

ekstrakurikuler, 4) Prestasi yang pernah dicapai, 5) ketidakhadiran, 6) catatan wali 

kelas, 7) tanggapan orang tua/wali 8) keterangan pindah sekolah. 

4. Nilai laporan hasil belajar per semester merupakan nilai kumulatif dari hasil 

pencapaian seluruh kompetensi dasar (KD) selama peserta didik mengikuti 

pembelajaran pada semester yang terkait, yang diperoleh melalui ulangan harian, 

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas 

(untuk semester genap) termasuk hasil remedial.  

5.  Pengisian LHB  dilakukan secara komputerisasi melalui aplikasi E-Rapor 

6. Penulisan buku induk dilakukan secara manual atau komputerisasi melalui aplikasi 

E-Rapor 

7. LHB disampaikan kepada peserta didik dan orang tua/wali peserta didik setiap 

akhir semester. 

 

4.4  Kelulusan 

4.4.1 Kriteria kelulusan 

Peserta didik SMA Negeri 1 Pare pada  tahun pelajaran 2016/2017 , dinyatakan lulus 

dari satuan pendidikan setelah: 

1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran yaitu memiliki nilai Rapor 

dari mulai semester 1 kelas X sampai dengan semester 6 kelas XII. 

2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir aspek sikap  untuk 

seluruh mata pelajaran  

3) Lulus Ujian Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Nilai Ujian Sekolah (US) paling rendah sama dengan Ketuntasan 

Minimal  60,0 untuk masing-masing mata pelajaran; 
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b) Rata-rata Nilai Sekolah (NS) untuk semua mata pelajaran yang 

diujikan paling rendah sama dengan 70,0 

4) Mengikuti UJIAN NASIONAL atau disesuaikan dengan ketentuan 

kelulusan pada POS UN tahun 2017. 

5) Target kelulusan untuk tahun pelajaran 2016/2017  adalah 100% 

6) Untuk mencapai kelulusan 100%, maka sekolah menyusun program-

program baik akademik dan non akademik yang terangkum dalam 

program pengembangan diri dan ektrakurikuler, progran Penumbuhan 

Budi Pekerti, dan program peningkatan penampilan, pelayanan dan 

prestasi sekolah. 

 

 

4.4.2  Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah. 

 

SMA Negeri 1 Pare pada  tahun pelajaran 2016/2017 merencanakan melaksanakan 

Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dalam bentuk Ujian Sekolah dan Nasional 

Berbasis Komputer atau USBK dan UNBK dengan menggunakan 6 (enam) ruang 

yaitu ruang laboratorium komputer, ruang PSB, ruang Laboratorium Bahasa, ruang 

TRRC, ruang kelas CBT 1, dan ruang kelas CBT 2 dengan menerapkan 2 (dua) sesi, 

yaitu sesi I Pukul 08.00 s.d 10.00 dan sesi 2 pukul 11.00 s.d 13.00. Pelaksanaan 

ujian sekolah berbasis computer direncanakan dilaksanakan bulan Maret 2017. 

Untuk selanjutnya pelaksanaan Ujian Sekolah akan diatur dalam POS US Tahun 

pelajaran 2016/2017. Sedangkan  Pelaksanaan ujian nasional berbasis computer 

direncanakan dilaksanakan bulan April 2017. Untuk selanjutnya pelaksanaan Ujian 

Nasional akan diatur dalam POS UN Tahun pelajaran 2016/2017. Sedangkan untuk 

Ujian sekolah Praktek direncanakan dilaksanakan pada minggu ke empat bulan 

Pebruari 2017. Selanjutnya untuk pengaturan pelaksanaan ujian sekolah praktik 

akan diatur dalam POS US Tahun pelajaran 2016/2017. 
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4.4.3  Target kelulusan 

SMA Negeri 1 Pare pada tahun pelajaran 2016/2017 menargetkan kelulusan peserta 

didik dari satuan pendidikan sebesar 100% 

 

4.4.4  Program Sekolah dalam dalam meningkatkan kualitas lulusan 

Kebijakan SMA Negeri 1 Pare dalam meningkatkan hasil ujian nasional dan 

sekolah  yang pertama adalah dengan memberikan KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum) kepada guru dan siswa, selanjutnya sekolah juga memberitahukan 

kepada guru untuk mengajar sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan sekolah, 

selanjutnya sekolah juga memberikan jam tambahan pelajaran di pagi dan sore hari 

khusus untuk menghadapi ujian sekolah dan nasional, lalu sekolah juga 

memberikan try out atau tes penjajakan, setelah melakukan try out sekolah juga 

mengadakan program yang dinamakan Bedah SNMPTN dan SBMPTN  dimana 

dalam kegiatan ini siswa diberi motivasi khusus untuk peserta didik yang akan 

melanjutkan belajar di perguruan tinggi.  

 

Sedangkan dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang tidak mampu 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi, SMA Negeri 1 Pare membekali peserta didik 

dengan kemampuan vokasional berupa Life Skil TIK. Untuk itu SMA Negeri 1 Pare 

melaksanakan program Uji Sertifikasi TIK bagi peserta didik kelas XII. Pada 

kegiatan ini sekolah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Komputer yang 

Terakreditasi untuk melaksanakan uji kompetensi peserta didik dalam penguasaan 

Microsof Office.  

 

Selanjutnya upaya peserta didik  agar diberi kelancaran dalam segala hal sekolah 

juga mengadakan doa bersama dan istigosah.  
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Sedangkan Strategi dalam meningkatkan lulusan SMA Negeri 1 Pare bidang 

akademik dilakukan sebagai berikut: 

 

a.    Pelaksanaan program PPIK 

Program PPIK adalah program pengayaan intra kurikuler yang sengaja 

dirancang sekolah untuk membantu peserta didik yang kesulitan dalam mata 

pelajaran tertentu. Program ini dilaksanakan pada kelas X dan XI semester 1 

ddan 2. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran tertentu yang mereka 

merasa tidak menguasai, dan kegiatan ini dilaksanakan sekolah agar para siswa 

yang kurang pada berbagai mata pelajaran, dapat lebih terbantu dengan adanya 

kegiatan ini. Dengan dilakukannya program ini diharapkan sekolah dapat 

membantu siswa untuk jauh lebih berkonsentrasi dalam melakukan 

pembelajaran dan siswa juga dapat menguasai mata pelajaran yang menurut 

mereka sulit untuk dimengerti.  

 

b.  Program PPHB 

Program PPHB adalah Program Peningkatan Hasil Belajar yang dilakukan di 

kelas XII semester 1 dan 2 setelah melihat hasil belajar peserta didik pada kelas 

XI semester 2. Program PPHB ini wajib dilaksanakan oleh semua peserta ddik 

kelas XII, program ini dilakukan sekolah sebagai cara untuk mempersiapkan 

siswa agar lebih siap dalam menghadapi ujian sekolah dan nasional. Yang 

diharapkan dengan adanya program ini adalah, para siswa dapat lebih 

termotivasi untuk giat belajar, dan siswa menjadi lebih banyak pengetahuan 

tentang materi yang nantinya akan di ujikan di ujian sekolah dan nasional. 

Peserta didik juga akan jauh lebih tenang untuk menghadapi ujian sekolah dan 

nasional, karena sudah dibekali banyak pengetahuan yang sangat dibutuhkan 

dalam menghadapi ujian sekolah dan nasional. 
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c.  Program SP 

Program SP adalah program Sapu Jagat yang berupa Program Tambahan Jam 

Belajar yang dilakukan untuk peserta didik kelas XII setelah pelaksanaan Ujian 

Nasional Berlangsung dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang akan 

mengikuti Ujian Nasional Perbaikan Berbasis Komputer(UNPBK). Program 

Sapu Jagat ini bersifat pilihan dilaksanakan oleh peserta didik, program ini 

dilakukan sekolah sebagai cara untuk mempersiapkan siswa agar lebih siap 

dalam menghadapi Ujian Nasional Perbaikan Berbasis Komputer (UNPBK). 

Yang diharapkan dengan adanya program ini adalah, peserta didik  dapat sukses 

mengikuti Ujian Nasional Perbaikan Berbasis Komputer (UNPBK). 

 

4.4 Peminatan dan Lintas Minat 

a. Waktu Peminatan dan Lintas Minat untuk Kelas X kurikulum 2013: 

1) Pemetaan dan pendataan peminatan dan lintas minat dilaksanakan pada 

saat pendaftaran peserta didik baru melalui penelusuran minat, bakat, dan 

potensi peserta didik, dengan memperhatikan nilai raport, SHUN, dan 

rekomendasi guru Bk dari sekolah asal (SMP/MTs.) 

2) Jumlah Peserta Didik untuk setiap rombongan belajar minimal 20 orang 

dan maksimal 40 orang; 

3) Pelaksanaan peminatan dan lintas minat mulai di semester 1. 

b. Berdasarkan hasil analisis pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana-

prasarana yang tersedia di SMA Negeri 1 Pare, ditentukan peminatan yang 

dilaksanakan hanya Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(MIPA), dan Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan jumlah 

masing-masing rombongan belajar yaitu kelas X sebanyak 5 (lima) untuk 

MIPA dan 4 (empat)  untuk IPS, kelas XI sebanyak 5 (lima) untuk MIPA dan 

4 (empat) untuk IPS, kelas XII sebanyak 4 (empat) untuk MIPA dan 5 (lima) 

untuk IPS. Lintas minat disediakan dengan masing-masing peserta didik 

memilih dua mata pelajaran yang ditawarkan (lihat struktur kurikulum) 

melalui angket yang dibagikan pada saat mendaftar.  
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c. Penentuan Peminatan Kelas X 

1) Pengolahan nilai raport, dan SHUN: Untuk peminatan MIPA yang 

diutamakan adalah nilai mata pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa 

Indonesia, dan untuk peminatan IIS diutamakan nilai mata pelajaran 

Matematika, IPS, dan Bahasa Indonesia.  

2) Pertimbangan minat melalui angket peserta didik yang disetujui oleh 

orang tua (angket terlampir) 

3) Rekomendasi dari guru BK sekolah asal (SMP/MTs) 

4) Bagi peserta didik yang “ragu”, atau tidak memilih baik peminatan 

ataupun lintas minat, maka dilakukan wawancara dengan guru BP/BK dan 

hasilnya disetujui oleh orang tua. 

 

 

d. Lintas Minat 

Peserta didik yang mengambil  4 mata pelajaran dari peminatan yang dipilihnya, 

maka peserta didik tersebut dapat mengambil mata pelajaran lintas minat 

sebanyak 6 jam pelajaran (2 mata pelajaran) di Kelas X atau sebanyak 4 jam 

pelajaran (1 mata pelajaran) di Kelas XI dan XII. 

 

Peserta didik yang mengambil Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam atau Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, lintas minatnya harus diluar 

peminatan yang dipilihnya. Mata pelajaran lintas minat yang dipilih peserta 

didik tetap dari Kelas X sampai dengan Kelas XII. 

 

Peserta didik dapat menentukan pilihannya masing-masing, sesuai dengan 

sumber daya (ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimiliki SMA Negeri 

1 Pare. SMA Negeri 1 Pare tidak memiliki Peminatan Bahasa dan Budaya, tetapi 

dapat menyediakan pilihan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa 

dan Sastra Inggris, Antropologi atau salah satu mata pelajaran dalam kelompok 
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Bahasa Asing Lain sebagai pilihan mata pelajaran lintas minat yang dapat 

diambil peserta didik dari Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam atau Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, sesuai dengan 

sumber daya (ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimiliki SMA Negeri 

1 Pare. SMA Negeri 1 Pare melayani lintas minat Bahasa Asing Lain berupa 

Mata Pelajaran Bahasa Jepang serta Bahasa dan Sastra Inggris. 

 

Tabel 75 Pilihan Mata Pelajaran Lintas Minat 

Ketentuan Pilihan 

matpel lintas minat 

Peserta didik yang memililih Peminatan 

Matematika dan IPA IPS 

Di kelas X siswa 

dapat memilih dua 

mata pelajaran, 

 

kelas XI dan XII 

siswa dapat memilih 

satu mata pelajaran 

lintas minat seperti 

diatur disamping : 

Geografi Biologi 

Sosiologi Fisika 

Ekonomi Kimia 

Bahasa dan Sastra 

Inggris 

Bahasa dan Sastra 

Inggris 

Bahasa dan Sastra 

Jepang 

Bahasa dan Sastra 

Jepang 

  

  

 

SMA Negeri 1 Pare sampai dengan tahun pelajaran 2016/2017 belum dapat 

melaksanakan pendalaman minat karena kesulitan sumber dana untuk 

melakukan kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi. 
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4.6 Pendidikan Kecakapan Hidup 

a. Prinsip Umum Implementasi Kecakapan Hidup 

Implementasi Pendidikan kecakapan hidup dalam proses pembelajaran dapat 

dilakukan secara integral. Hal tersebut dapat dilakkukan karena pembekalan 

kecakapan hidup merupakan pesan Pendidikan atau “hidden curriculum” yang 

keberhasilannya sangat tergantung pada cara penyampaian bukan pada materi 

pesannya. 

Untuk seluruh peserta didik, secara Umum prinsip implemetasi konsep kecakapan 

hidup mencakup tiga domain, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan praktis 

dengan fokus;  

1) Menekankan pada pola pembelajaran yang mengarahkan kepada prinsip 

learning to think, learning to do, learning to be, learning to live together 

2) Menggunakan pendekatan pembelajaran yang fleksibel (flexible learning), 

dan pembelajaran yang menyenangkan (enjoy learning). 

3) Pola pendekatan diarahkan kepada proses pembiasan, 

4) Perancanangan pembelajaran mengacu pada keterpaduan penguasaan 

personal skill, social skill, academic skill, dan vocasional skill. 

5) Perancangan strategi pembelajaran diarahkan pada prinsip cara belajar 

peserta didik aktif yaitu peserta didik sebagai subyek bukan obyek. 

6) Menerapkan penggunaan multi metode dalam pembelajaran. 

7) Peran Guru lebih sebagai perancang dan fasilitator untuk terjadi proses 

belajar, bukan pada terjadinya proses mengajar. 

b. Model Pembelajaran Kecakapan Hidup dalam Proses Pembelajaran.  

Model pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi kecakapan hidup 

yang dimiliki peserta didik yang mencakup domain sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dirancang melalui penggunaan variasi metode mengajar, antara 

lain: 
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1) Metode kerja kelompok dapat digunakan untuk melatih  dan meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi antar sesamapeserta didik, menghargai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota tim, kemampuan bekerja 

dalam tim, dan lain-lain. 

2) Metode kasus dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan persoalan 

yang terjadi di lingkungan peserta didik. Pemilihan kasus dapat diserahkan kepada 

peserta didik agar peserta didik lebih peka untuk mengidentifikasi dan 

menganalisa permasalahan yang terjadi. 

3) Metode Eksperimen dapat digunakan untuk melatih kemampuan peserta didik 

dalam menganalisis sesuatu, menghubungkan sebab akibat, mencari jalan keluar 

dari permasalahan yang ada, berfikir berdasarkan fakta yang ada dan didukung 

dengan landasan teori yang telah ditanamkam atau diberikan melalui 

ceramah/tanya jawab. Peserta didik diberi keleluasaan untuk melakukan 

percobaan yang berbeda antar yang satu dengan yang lainnya. Melaui kegiatan ini 

diharapkan kecakapan akademik dan berfikir peserta didik terlatih dan 

berkembang sesuai potensi peserta didik. 

4) Pemberian tugas dalam bentuk laporan disertai dengan presentasi didepan kelas.  

Metode ini digunakan untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam 

menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide-ide yang berbentuk tulisan sekaligus 

mengkomunikasikan secara lisan. Dari kegiatan ini,peserta didik berlatih 

bagaimana berkomunikasi lisan dan tulisan, mengeluarkan ide-ide atau gagasan, 

mendengarkan dan menghargai perbedaan pendapat dari orang lain, mengelola 

emosi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dirinya dan orang lain. 

5) Debat grup, dapat digunakan untuk melatih kemampuan berkomunikasi, 

mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang, tidak memaksakan 

kehendak pribadi, tidak emosional dalam diskusi, dan menghargai adanya 

perbedaan sudut pandang. 
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6) Pelaksanaan penyusunan karya tulis untuk kelas XI dan XII yang diharapkan 

menjadi bekal bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya di Perguruan 

Tinggi (PT). 

 

4.7  Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global, serta Penumbuhan Budi 

Pekerti 

 

SMA Negeri 1 Pare mengintegrasikan PBKL dalam mata pelajaran yang relevan 

dengan terlebih dahulu menganalisis potensi keunggulan 253esam dan kesiapan 

sekolah. Integrasi PBKL dilakukan pada mata pelajaran Seni Budaya, Sejarah, dan 

Geografi.  

Untuk penumbuhan budi pekerti di SMA Negeri 1 Pare diintegrasikan pada semua 

mata pelajaran dengan nilai-nilai karakter yang relevan dengan masing-masing mata 

pelajaran tersebut, serta menerapkan keteladan yang dipraktekan dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah meliputi : 

1. Internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual : 

a. Berdoa sebelum mulai hari pembelajaran 

b. Berdoa sesudah hari pembelajaran 

c. Doa dipimpin setiap siswa secara bergantian 

d. Membiasakan sholat berjamaan 

e. Membiasakan beribadah bersama sesuai agama yang dianut 

f. Merayakan hari besar keagamaan secara sederhana dan hidmat 

2. Penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan 

a.  Melaksanakan upacara bendera setiap Senin dengan mengenakan seragam 

b.  Melaksanakan upacara bendera pada pembukaan MOPDB 

c.  Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sesudah berdoa setiap 

memulai hari pembelajaran 

d.  Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebelum berdoa saat mengakhiri 

hari pembelajaran 
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3. Interaksi positif dengan sesame siswa 

a.  Membiasakan belajar kelompok di sekolah yang diketahui 

b.  Membiasakan belajar kelompok di rumah yang diketahui orang tua 

c.   Menjenguk kawan yang mengalami musibah (sakit, kematian) 

d.  Gerakan kakak kelas asuh 

4. Interakasi positif dengan guru dan orang tua 

a. Sekolah mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa setiap tahun pelajaran baru 

b. Memberi salam, senyum, dan sapaan kepada setiap orang di komunitas sekolah 

c. Guru dan tenaga kependidikan dating lebih awal untuk menyambut kedatangan siswa 

d. Siswa bersama-sama mengucapkan salam kepada guru sebelum pembelajaran 

dimulai, dipimpin salah seorang siswa secara bergantian 

5. Penumbuhan potensi yang unik dan utuh setiap siswa 

a. Menggunakan 15 menit sebelum mulai hari pembelajaran untuk membaca 

buku selain buku mata pelajaran 

b. Membiasakan diri untuk memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 

c. Membangun budaya bertanya dan membiasakan siswa mengajukan pertanyaan 

yang kritis 

d. Membiasakan siswa mengangkat tangan sebagai isyarat akan mengajukan 

pertanyaan 

6.  Pemeliharaan lingkungan sekolah 

a. Membiasakan penggunaan sumber daya sekolah secara efisien 

b. Menyelenggarakan kantin yang memenuhi standard kesehatan 

c. Membangun budaya bersih pada siswa baik secara individu maupun bersama 

d. Melakukan piket kebersihan kelas secara beregu dan bergilir 
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7.   Pelibatan orang tua dan masyarakat 

a. Mengadakan pameran  hasil karya siswa setiap akhir tahun pelajaran dengan 

mengundang orangtua dan masyarakat 

b. Orangtua menyediakan waktu setiap hari untuk bersama anaknya membicarakan 

kegiatan di sekolah 

c.  Sekolah bekerjasama dengan instansi  swasta  

 

4.8 Mutasi Peserta Didik 

4.8.1 Mutasi Masuk ke SMA Negeri 1 Pare 

1. Penerimaan pindahan (mutasi) peserta didik masuk dapat dilakukan apabila rasio 

kelas pada sekolah belum memenuhi rasio kelas maksimum. 

2. Persyaratan umum peserta didik masuk adalah : 

a. Surat keterangan pinah dari sekolah asal yang diketahui Kepala Dinas 

Pendidikan setempat dan pengawas dari sekolah asal. 

b. Foto copi ijazah dan SHUN yang dilegalisir 

c. Rapor asli dan foto copi 

d. Foto copi sertifikat akreditasi/ Ijin Penyelenggaraan Pendidikan (bagi sekolah 

swasta) 

e. Keterangan/Validasi Nomor Induk Sisw Nasional (NISN) dari Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 

3. Persyaratan khusus peserta didik masuk adalah : 

a. Mutasi masuk kelas X dapat dilakukan pada semester 2 setelah penerimaan 

rapor semester 1 dan ditutup sampai dengan akhir bulan Februari. 

b. Mutasi masuk kelas XI dapat dilakukan pada semester 3 dan semester 4. 

Mutasi masuk semester 3 ditutup sampai dengan akhir bulan Agustus, 

sedangkan mutasi masuk semester 4 ditutup sampai dengan akhir bulan 

Februari. 

c. Mutasi masuk kelas XII dapat dilakukan pada semester 5 dan ditutup sampai 
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dengan akhir bulan Agustus. 

 

4.8.2 Mutasi Keluar dari SMA Negeri 1 Pare 

Ketentuan umum mutasi keluar dari SMA Negeri 1 Pare adalah sebagai berikut : 

1. Surat Keterangan Pindah / Keluar yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan 

diketahui oleh Pengawas dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. 

Kediri. 

2. Lampiran Surat keterangan Pindah  / Keluar adalah : 

a. Surat permohonan menjadi peserta didik 

b. Foto copi ijazah dan SHUN SMP/MTs  

c. Foto copi rapor lengkap berisi data peserta didik dan rapor asli 

d. Validasi NISN dari Dinas Pendidikan Kab. Kediri 
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BAB V 

KALENDER PENDIDIKAN 

 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik 

selama satu tahun efektif, efektif fakultatif dan hari libur. Kalender pendidikan disusun 

dan disesuikan setiap tahun oleh sekolah untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran. 

Pengaturan waktu belajar mengacu kepada Standar Isi dan disesuaikan dengan kebutuhan 

daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta ketentuan 

dari pemerintah/pemerintah daerah. Pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran 

peserta didik selama satu tahun pelajaran adalah sebagi berikut: 

A. Permulaan Tahun Pelajaran 

Untuk kelas X hari-hari pertama masuk sekolah selama 3 (tiga) hari untuk 

melaksanakan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), yaitu mulai tanggal 18 sampai 

dengan 20 Juli 2016, Sedangkan permulaan tahun pembelajaran efektif untuk semua 

kelas dimulai pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016. 

B. Waktu Belajar 

Waktu belajar menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun pelajaran 

menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) dengan waktu pembelajaran sebagai 

berikut: 

Tabel 76 Daftar Waktu Belajar 

HARI WAKTU BELAJAR 

Senin 06.45 – 14.30 

Selasa 06.45 – 14.30 

Rabu 06.45 – 14.30 

Kamis 06.45 – 14.30 

Jum’at 06.45 – 11.30 

Sabtu 06.45 – 13.30 
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Sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah, waktu pembelajaran efektif belajar 

sebagai berikut: 

Tabel 77 Rincian Minggu Efektif 

Bulan 
Jumlah 

Minggu 

Minggu 

Tidak 

Efektif 

Minggu 

Efektif 
Keterangan 

Juli 2016 5 4 1 

Libur Akhir Tahun 

Pelajaran, 

pelaksanaan MOPD, 

dan Libur Awal 

Ramadhan 

Agustus 2016 4 0 4 Libur Idul Fitri 

September 2016 5 1 4  

Oktober 2016 4 0 4  

November 2016 4 0 4  

Desember 2016 5 4 0 
Ulangan Akhir 

Semester 

Januari 2017 4 0 4 
Pengisian LCK dan 

Libur Akhir Semester 

Pebruari 2017 4 0 4  

Maret 2017 5 1 4 
Perkiraan Ujian 

Sekolah Utama 

April 2017 4 1 3 
Perkiraan Ujian 

Nasional Utama 

Mei 2017 4 2 2 UjianKenaikan Kelas 

Juni 2017 5 5 0 

Ulangan Kenaikan 

Kelas, Pengisian LCK 

dan Libur Akhir 

Semester 

Jumlah 53 19 34  

 

C. Libur Sekolah 

Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan oleh sekolah, pemerintah pusat, 

provinsi, dan kabupaten untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah. 

Penentuan hari libur memperhatikan ketentuan berikut ini: 

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau Menteri Agama dalam 
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hal yang terkait dengan hari raya keagamaan. 

2. Peraturan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten dalam hal penentuan hari libur 

umum/nasional atau penetapan hari libur serentak untuk setiap jenjang dan jenis 

Pendidikan. 

Hari libur yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur : 

 Libur Semester 1: 19 – 31 Desember 2016 

 Libur Semester 2:  30 Juni 2017 – 15 Juli 20167 

Hari libur yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Pusat antara lain: 

 Tahun Baru 

 Idul Fitri dan Cuti Bersama 

 Idul Adha 

 Tahun Baru Imlek 

 Tahun Baru Hijriah 

 Hari Raya Nyepi 

 Maulid Nabi Muhammad saw. 

 Tahun Baru Imlek 

 Wafat Isa Al masih 

 Hari Raya Waisak 

 Kenaikan Isa Al Masih 

 Hari Kemerdekaan RI 

 Isra Mi’raj Nabi Muhammad saw. 

 Hari Raya Natal 


