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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik 

Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan 

hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara 

Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, 

etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu 

pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan 

hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia 

seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai 

Pancasila. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan 

bahwa Kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh 

satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas Standar Isi, Standar Proses, 

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, 

dan Standar Penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional 

pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 
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Kelulusan (SKL), merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam 

mengembangkan kurikulum.  
 

 UPTD 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 UPTD 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 : 058/BAP-SM/TU/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008 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 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, 
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block grant RSKM/RSSN, 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 dan melaksanakan Rintisan 

Bantuan Operasional Sekolah Menengah. 

 SMA Negeri 1 Pare pada tahun pelajaran 2012/2013 telah 

melaksanakan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pelaksanaan 

pendidikan karakter bangsa dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 

mewujudkan konsensus nasional yang berparadigma Pancasila dan UUD 

1945. Konsensus tersebut selanjutnya diperjelas melalui UU Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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 demokrasi serta bertanggung jawab.”  

 Pembentukan karakter bagi siswa SMA Negeri 1 Pare dilakukan 

melalui integrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya 

sekolah. 
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B. Landasan 

Dalam mengembangkan kurikulum ini, UPTD SMA Negeri 1 Pare 

menggunakan landasan hukum :  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur KTSP Pasal 1 

ayat 19, Pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, Pasal 32 ayat 1, 2, 3, Pasal 35 ayat 

2, Pasal 36 ayat 1, 2, 3, 4 dan  tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 38 Ayat 2 dan  Pasal 51 Ayat 1  

2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan  Pasal 17 Ayat 2, dan Pasal 49 Ayat 1  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Wewenang antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Propinsi, dan Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota, Lampiran A 

5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi 

6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan. 

7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. 

8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 

tentang Perubahan Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 

24 tahun 2006 
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9. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 

tentang Standar Pengelolaan 

10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 

tentang standar penilaian 

11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 

tentang standar proses 

 

C.  Tujuan Penyusunan Kurikulum  

1. Sebagai acuan pelaksanaan proses pembelajaran sehingga dapat 

mewujudkan tujuan pendidikan menengah yaitu meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. 

2. Untuk mengakomodasi semua potensi yang ada dan untuk 

meningkatkan kualitas satuan pendidikan baik bidang akademik 

maupun non akademik, memelihara budaya daerah, mengikuti 

perkembangan IPTEK yang dilandasi Iman dan Taqwa. 
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BAB II 

 TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN 

 
 
A. Tujuan Pendidikan Menengah : 

Tujuan pendidikan sekolah menengah adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

 

B. Visi Sekolah 

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

berprestasi dan  berbudi pekerti luhur 

 

C. Misi  Sekolah  

Untuk mewujudkan visi sekolah, UPTD SMA Negeri 1 Pare menetapkan 

misi sekolah sebagai berikut : 

1. Terpenuhinya  Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 

a. Mewujudkan dokumen KTSP yang disusun melalui mekanisme 

yang mencakup tujuh tahap penyusunan dengan mengacu pada 

pedoman dari BSNP 

b. Mewujudkan silabus untuk 20 mata pelajaran secara mandiri 

dengan melibatkan seluruh guru dengan mengacu pada pedoman 

yang dikeluarkan BSNP 

c. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran menyusun silabus sendiri 

dengan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan BSNP 
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d. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran menerapkan model – 

model pembelajaran yang inovatif untuk mencapai kompetensi 

e. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran  memberikan penugasan 

terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap 

mata pelajaran 

f. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran  merancang tugas mandiri 

tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 

60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran 

g. Mewujudkan minimal 1 kurikulum muatan lokal yang 

penyusunannya melibatkan guru, komite sekolah, dinas 

pendidikan, dan instansi terkait. 

h. Mewujudkan rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata 

pelajaran  agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan 

kepribadian minimal 90,00. 

i. Mewujudkan rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata 

pelajaran  ilmu pengetahuan dan teknologi  minimal 85,00. 

j. Mewujudkan rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata 

pelajaran  pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, estetika  

minimal 80,00. 

k. Mewujudkan kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni 

dan budaya minimal 8 jenis setiap satu tahun pelajaran 

l. Mewujudkan kegiatan siswa untuk kegiatan keagamaan minimal 

10 kali setiap satu tahun pelajaran 

m. Mewujudkan kegiatan siswa untuk pembentukan akhlak mulia 

melalui kegiatan pengembangan diri minimal 4 jenis setiap 

minggu 
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n. Mewujudkan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi 

masuk perguruan tinggi minimal 4 kali setiap semester 

o. Menghasilkan lulusan yang diterima di perguruan tinggi 

terakreditasi 100% setiap tahunnya . 

 

2. Terpenuhinya Standar Proses 

a. Menghasilkan RPP untuk 20 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 16 mata pelajaran dalam bentuk 

cetakan, audio visual, dan bahan ajar berbentuk TIK. 

c. Mewujudkan 100% guru mata pelajaran melaksanakan proses 

pembelajaran meliputi : strategi/metode : CTL, pendekatan 

belajar tuntas, dan pendekatan pembelajaran individual secara 

lengkap 

d. Menyediakan minimal 48 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 

  

3. Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

a. Memenuhi 100% kualitas pendidikan guru minimum sarjana (S1) 

atau diploma empat (D-IV) 
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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 seorang kepala sekolah yang mampu menggalang 

dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri 

sebanyak 100% dari dana ekstrakurikuler dalam rencana kerja 

sekolah 

g. Mewujudkan seorang 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 2 orang tenaga perpustakaan yang memiliki 

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

bidang tugasnya 

j. Memenuhi minimal 2 orang tenaga laboratorium yang memiliki 

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

bidang tugasnya 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
          Kurikulum SMAN 1 Pare-2012/2013  Hal 10 dari 128 halaman 
 

 

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 24 ruang kelas dengan ukuran dan sarana sesuai 

dengan ketentuan dalam standar sarana prasarana 

g. Mewujudkan 24 unit LCD projector yang terpasang di setiap kelas 

sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan faktor teknis, 

keamanan dan kenyamanan 
 

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 
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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  

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 Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 
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6. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan 

a. Mewujudkan 20 perangkat penilaian untuk 20 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 

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 akhlak mulia 

siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian 

siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan 

i. Mewujudkan 100% mata pelajaran menententukan 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 2,0 di atas 

kriteria yang berlaku 
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m. Mewujudkan rata-rata nilai Ujian Nasional minimum 8,0 

n. Mewujudkan persentasi kelulusan Ujian Nasional 100% 
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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 
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m. Mewujudkan 0% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap 

awal tahun pelajaran 

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 

 

C. Tujuan Sekolah : 

Untuk mewujudkan misi sekolah maka UPTD SMA Negeri 1 Pare menetapkan 

tujuan sekolah sebagai berikut : 

1. Komponen Pengembangan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 

a. Sekolah mampu mewujudkan dokumen KTSP melalui mekanisme yang 

mencukup tujuh tahap penyusunan dengan mengacu pada pedoman 

dari BSNP 

b. Sekolah mampu menghasilkan silabus untuk 16 mata peajaran secara 

mandiri dengan melibatkan seluruh guru dengan mengacu pada 

pedoman yang dikeluarkan BSNP 

c. Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mata pelajaran menyusun 

silabus sendiri dengan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan 

BSNP 

d. Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mata pelajaran menerapkan 

model-model pembelajaran yang inovatif untuk mencapai 

kompetensi 
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e. Sekolah mampu mewujudkan 100% guru pelajaran memberikan 

penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu 

tiap mata pelajaran 

f. Sekolah mampu mewujudkan 100% guru pelajaran merancang tugas 

mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu 

maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran 

g. Sekolah mampu mewujudkan minimal 1 kurikulum muatan lokal yang 

penyusunnya melibatkan guru, komite sekolah, dinas pendidikan, 

dan instansi terkait 

h. Sekolah mampu mewujudkan rata-rata nilai kelulusan belajar mata 

pelajaran kelompok iptek minimal 85,0 

i. Sekolah mampu mewujudkan rata-rata ketuntasan belajar mata 

pelajaran kelompok IPA dan IPS minimal 85,0 

j. Sekolah mampu memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan 

karya seni dan budaya minimal 8 jenis setiap satu tahun peajaran 

k. Sekolah mampu memfasilitasi kegiatan siswa untuk kegiatan 

keagamaan minimal 8 kali setiap satu tahun pelajaran 

l. Sekolah mampu memfasilitasi kegiatan siswa untuk pembentukan 

akhlak mulia melalui kegiatan pengembangan diri minimal 4 jenis 

setiap minggu 

m. Sekolah mampu memfasilitasi kegiatan untuk menghadapi ujian akhir 

dan seleksi masuk perguruan tinggi minimal 4 kali setiap semester 

n. Sekolah mampu menghasilkan lulusan yang diterima di perguruan 

tinggi terakreditasi 100% setiap tahunnya 
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2. Komponen Pengembangan Standar Proses 

a. Sekolah mampu menghasilkan RPP untuk 20 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 20 mata pelajaran 

dalam bentuk cetakan, audio visual, dan bahan ajar berbentuk TIK 

c. Sekolah mampu mewujudkan 100% guru mata pelajaran 

melaksanakan proses pembelajaran meliputi : strategi/metode : 

CTL, pendekatan belajar tuntas, dan pendekatan pembelajaran 

individual secara lengkap 

d. Sekolah mampu menyediakan minimal 48 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 
 

3. Komponen Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kepependidikan 

a. Sekolah mampu memenuhi 100% kualitas pendidikan guru minimum 

sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) 

b. Sekolah mampu memenuhi 100% guru mata pelajaran mengajar 

sesuai dengan latar belakang pendidikannya 

c. Sekolah mampu memenuhi 100% guru mata pelajaran bersertifikat 

profesi 
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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 2 orang tenaga perpustakaan 

yang memiliki kualifikasi pendidikan diploma satu (D-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 

 

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 
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c. Sekolah mampu memiliki minimal 4 jenis sanitasi sebagai persyaratan 

kesehatan 

d. Sekolah mampu memiliki instalasi listrik dengan daya minimal 

100.000 waat 

e. Sekolah mampu menyediakan minimal 15 prasarana yang 

dipersyaratkan dalam standar sarana prasarana pendidikan 

f. Sekolah mampu menyediakan 24 ruang kelas dengan ukuran dan 

sarana sesuai dengan ketentuan dalam standar sarana prasarana 

g. Sekolah mampu menyediakan 24 unit LCD projector 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 

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 
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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 

n. Sekolah mampu mewujudkan 1 sistem informasi managemen yang 

memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, 

dan akuntabel berupa Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 
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6. Komponen Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan 

a. Sekolah mampu menghasilkan 20 perangkat penilaian untuk 16 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 

akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian 

kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan 

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 

k. Sekolah dapat menghasilkan 1 pedoman kriteria kenaikan kelas 

melalui rapat dewan guru 
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l. Sekolah dapat menentukan  kelulusan siswa lebih tinggi minimal 2,0 

di atas kriteria yang berlaku 

m. Sekolah mampu mewujudkan rata-rata nilai Ujian Nasional minimum 

8,00 

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. 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 
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BAB III 

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

 

A.  Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum UPTD SMA Negeri 1 Pare terdiri atas : 

1.  kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

2.  kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

3.  kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4.  kelompok mata pelajaran estetika; 

5.  kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

 

Cakupan setiap kelompok mata pelajaran disajikan pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 1 

No 
Kelompok               

Mata Pelajaran 
Cakupan 

1. Agama dan Akhlak 

Mulia 

 

Kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup 

etika, budi pekerti, atau moral sebagai 

perwujudan dari pendidikan agama. 

2. Kewarganegaraan 

dan Kepribadian 

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan 

dan kepribadian dimaksudkan untuk 
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No 
Kelompok               

Mata Pelajaran 
Cakupan 

 peningkatan kesadaran dan wawasan 

peserta didik akan status, hak, dan 

kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

serta peningkatan kualitas dirinya sebagai 

manusia. 

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan 

kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela 

negara, penghargaan terhadap hak-hak 

asasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan 

hidup, kesetaraan gender, demokrasi, 

tanggung jawab sosial, ketaatan pada 

hukum, ketaatan membayar pajak, dan 

sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

3. Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi 

 

Kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA 

dimaksudkan untuk memperoleh 

kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta membudayakan berpikir 

ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri.  

Kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada SMA 

dimaksudkan untuk menerapkan ilmu 
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No 
Kelompok               

Mata Pelajaran 
Cakupan 

pengetahuan dan teknologi, membentuk 

kompetensi, kecakapan, dan kemandirian 

kerja. 

4. Estetika 

 

Kelompok mata pelajaran estetika 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, 

dan kemampuan mengapresiasikan 

keindahan serta harmoni. 

Kemampuan mengapresiasi dan 

mengekspresikan keindahan serta harmoni 

mencakup apresiasi dan ekspresi, baik 

dalam kehidupan individual sehingga 

mampu menikmati dan mensyukuri hidup, 

maupun dalam kehidupan kemasyarakatan 

sehingga mampu menciptakan kebersamaan 

yang harmonis. 

5. Jasmani, 

Olahraga, 

dan Kesehatan 

 

Kelompok mata pelajaran jasmani, 

olahraga, dan kesehatan pada SMA/MA 

dimaksudkan untuk meningkatkan potensi 

fisikserta membudayakan sikap sportif, 

disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. 

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, 

sikap, dan perilaku hidup sehat yang 

bersifat individual ataupun yang bersifat 
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No 
Kelompok               

Mata Pelajaran 
Cakupan 

kolektif kemasyarakatan seperti 

keterbatasan dari perilaku seksual bebas, 

kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam 

berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang 

potensial untuk mewabah. 

 

Strategi Pelaksanaannya : 

(1). Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan 

melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, 

kepribadian, ilmu pengetahuan dan tehnologi, estetika, jasmani, 

olah raga, dan kesehatan. 

(2). Kelompok mata pelajaran kewarganegeraan dan kepribadian 

dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia 

kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. 

(3). Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 

dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, 

matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, 

keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta 

muatan lokal yang relevan. 

(4). Kelompok mata pelajaran estetika dilaksanakan melalui muatan 

dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan 

muatan lokal yang relevan. 

(5). Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan 

dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, 
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olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan 

muatan lokal yang relevan. 

 
Struktur kurikulum UPTD SMA Negeri 1 Pare meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga 

tahun mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Struktur kurikulum disusun 

berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata 

pelajaran.  

Pengorganisasian kelas pada UPTD SMA Negeri Pare dibagi ke dalam 

dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh 

seluruh peserta didik, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan 

yang terdiri atas tiga program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) 

Program Ilmu Pengetahuan Sosial, dan (3) Program Bahasa. 

a.  Kurikulum UPTD SMA Negeri 1 Pare  Kelas X  

1)  Kurikulum Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, 1 muatan lokal, 

dan pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 2.  

2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan 

sebagaimana tertera pada Tabel 2. Sekolah menambah jam pelajaran 

geografi, sejarah, dan ekonomi masing-masing 1 jam pelajaran, serta 

memberi 1 jam pelajaran untuk tatap muka bimbingan konseling. 

3)  Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.  

4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 38 

minggu.  
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Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, struktur kurikulum UPTD SMA 

Negeri 1 Pare kelas X diatur sebagai berikut  : 

Tabel 2 

Struktur Kurikulum SMA Negeri 1 Pare Kelas X 

Komponen 
Alokasi Waktu 

Semester 1 Semester 2 

A. Mata Pelajaran 
1.  Pendidikan Agama 

 
2 

 
2 

2.  Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 
3.  Bahasa Indonesia 4 4 
4.  Bahasa Inggris 4 4 

 
5.  Matematika 4 4 
6.  Fisika 2 2 
7.  Biologi 2 2 
8.  Kimia 2 2 
9.  Sejarah (1) 2 2 

 10.  Geografi (1) 2 2 
 11.  Ekonomi (2) 4 4 
 12.  Sosiologi 2 2 
 13.  Seni Budaya 2 2 
 14.  Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan 
2 2 

 15. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

2 2 

 16.  Bahasa  Asing 2 2 
B. Muatan Lokal 

- Pendidikan Budi Pekerti 
 
1 

 
1 

C. Pengembangan Diri 
- Bimbingan Konseling 

 
1 

 
1 

Jumlah 42 42 
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b. Kurikulum UPTD SMA Negeri 1 Pare Kelas XI dan XII  

1)  Kurikulum UPTD SMA Negeri 1 Pare Kelas XI dan XII Program IPA, 

Program IPS, dan Program Bahasa terdiri atas 13 mata pelajaran, 1 

muatan lokal, dan pengembangan diri. Kurikulum tersebut secara 

berturut-turut disajikan pada Tabel 3, 4,  dan 5.  

2)  Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan 

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Untuk struktur 

kurikulum kelas XI dan XII sekolah menambah jam pelajaran yang 

menjadi ciri khas masing-masing program dengan rincian sebagai 

berikut : 

Program IPA : jam pelajaran matematika ditambah sebesar 1 jam 

pelajaran, kimia ditambah 1 jam pelajaran, dan 

sejarah ditambah 1 jam pelajaran 

Program IPS : jam pelajaran ekonomi ditambah sebesar 2 jam 

pelajaran dan matematika ditambah 1 jam 

pelajaran. 

Program Bahasa : jam pelajaran matematika ditambah 1 jam 

pelajaran dan Antropologi ditambah 2 jam 

pelajaran 

3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.  

4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 38 

minggu.  
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Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, struktur kurikulum UPTD SMA 

Negeri 1 Pare kelas XI dan XII diatur sebagai berikut  : 

Tabel 3 

Struktur Kurikulum SMA Negeri 1 Pare  

Kelas XI dan XII Program IPA 

Komponen 
Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 
Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2 

A. Mata Pelajaran 
1.  Pendidikan Agama 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

2.  Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 
3.  Bahasa Indonesia 4 4 4 4 
4.  Bahasa Inggris 4 4 4 4 
5.  Matematika (4) 5 5 5 5 
6.  Fisika 4 4 4 4 
7.  Kimia (4) 5 5 5 5 
8.  Biologi 4 4 4 4 
9.  Sejarah (1) 2 2 2 2 

 10.  Seni Budaya 2 2 2 2 
 11.  Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan 
2 2 2 2 

 12.  Tekonologi Informasi dan 
Komunikasi 

2 2 2 2 

 13.  Bahasa Asing 2 2 2 2 
B. Muatan Lokal 
 -  Pendidikan Budi Pekerti 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

C. Pengembangan Diri 
- Bimbingan Konseling 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Jumlah 42 42 42 42 
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Tabel 4 

Struktur Kurikulum SMA Negeri 1 Pare  

Kelas XI dan XII  Program IPS 

Komponen 
Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 
Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2 

A. Mata Pelajaran 
1.  Pendidikan Agama 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

2.  Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 
3.  Bahasa Indonesia 4 4 4 4 
4.  Bahasa Inggris 4 4 4 4 
5.  Matematika (4) 5 5 5 5 
6.  Sejarah 3 3 3 3 
7.  Geografi 3 3 3 3 
8.  Ekonomi (4) 6 6 6 6 
9.  Sosiologi 3 3 3 3 

 10.  Seni Budaya 2 2 2 2 
 11.  Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan 
2 2 2 2 

 12.  Tekonologi Informasi dan 
Komunikasi 

2 2 2 2 

 13.  Bahasa Asing 2 2 2 2 
B. Muatan Lokal  

-  Pendidikan Budi Pekerti 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

C.  Pengembangan Diri 
- Bimbingan Konseling 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Jumlah 42 42 42 42 
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Tabel 5 

Struktur Kurikulum SMA Negeri 1 Pare  

Kelas  XII Program BAHASA 

Komponen 
Alokasi Waktu 

Kelas XII 
Smt 1 Smt 2 

A. Mata Pelajaran 
1.  Pendidikan Agama 

 
2 

 
2 

2.  Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 
3.  Bahasa Indonesia 5 5 
4.  Bahasa Inggris 5 5 
5.  Matematika (3) 4 4 
6.  Sastra Indonesia 4 4 
7.  Bahasa Jepang 4 4 
8.  Antroplogi (2) 4 4 
9.  Sejarah 2 2 

 10.  Seni Budaya 2 2 
 11.  Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan 
2 2 

 12.  Tekonologi Informasi dan 
Komunikasi 

2 2 

 13.  Keterampilan 2 2 
B. Muatan Lokal  

-  Pendidikan Budi Pekerti 
 
1 

 
1 

C.  Pengembangan Diri 
- Bimbingan Konseling 

 
1 

 
1 

Jumlah 42 42 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
          Kurikulum SMAN 1 Pare-2012/2013  Hal 35 dari 128 halaman 
 

B. Muatan Kurikulum 

Muatan Kurikulum meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan 

dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada 

UPTD SMA Negeri 1 Pare.  

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan menegaskan bahwa kedalaman muatan kurikulum pada 

setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap 

tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 

Kompetensi yang dimaksudkan terdiri atas standar kompetensi dan 

kompetensi dasar.  

1.  Mata Pelajaran 

1.1  Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Pare bertujuan 

untuk: 

1.1.1 menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT; 

1.1.2 berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, 

rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, 

berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga 

keharmonisan secara personal dan sosial serta 

mengembangkan budaya agama dalam komunitas 

sekolah. 
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Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Pare 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Al-Qur’an dan Hadits 

2. Aqidah 

3. Akhlak 

4. Fiqih 

5. Tarikh dan Kebudayaan Islam 

 

1.2  Pendidikan Agama Kristen 

Pendidikan Agama Kristen di SMA Negeri 1 Pare bertujuan 

untuk: 

1.2.1 memperkenalkan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan 

karya-karya-Nya agar peserta didik bertumbuh iman 

percayanya dan meneladani Allah Tritunggal dalam 

hidupnya 

1.2.2 menanamkan pemahaman tentang Allah dan karya-Nya 

kepada peserta didik, sehingga mampu memahami dan 

menghayatinya 

1.2.3 menghasilkan manusia Indonesia yang mampu 

menghayati imannya secara bertanggungjawab serta 

berakhlak mulia di tengah masyarakat yang pluralistik. 

 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Kristen di SMA Negeri  1 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Allah Tritunggal (Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus) dan 

karya-Nya 
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2.  Nilai-nilai kristiani. 

 

 1.3   Pendidikan Agama Katholik 

Pendidikan Agama Katholik di SMA Negeri 1 Pare bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan untuk membangun 

hidup yang semakin beriman. Membangun hidup beriman 

Kristiani berarti membangun kesetiaan pada Injil Yesus 

Kristus, yang memiliki keprihatinan tunggal, yakni Kerajaan 

Allah. Kerajaan Allah merupakan situasi dan peristiwa 

penyelamatan: situasi dan perjuangan untuk perdamaian dan 

keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan, persaudaraan dan 

kesetiaan, kelestarian lingkungan hidup, yang dirindukan 

oleh setiap orang dari pelbagai agama dan kepercayaan. 

 

Ruang lingkup pembelajaran Pendidikan Agama Katholik di 

SMA Negeri 1 Pare mencakup empat aspek yaitu pribadi 

peserta didik,  Yesus Kristus, Gereja, dan kemasyarakatan. 

1. Pribadi Peserta Didik 

Dalam Aspek pribadi peserta didik dibahas tentang 

pemahaman diri sebagai pria dan wanita yang memiliki 

kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan 

dalam berelasi dengan sesama serta lingkungan 

sekitarnya. 

2. Yesus Kristus 

Dalam aspek Yesus Kristus dibahas tentang bagaimana 

meneladani pribadi Yesus Kristus yang mewartakan Allah 

Bapa dan Kerajaan Allah. 
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3. Gereja 

Dalam aspek Gereja dibahas tentang makna Gereja, 

bagaimana mewujudkan kehidupan menggereja dalam 

realitas hidup sehari-hari. 

4. Kemasyarakatan 

Dalam aspek kemasyarakatan dibahas secara mendalam 

tentang hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan 

firman/sabda Tuhan, ajaran Yesus dan ajaran Gereja. 

 

1.4   Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pare bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.4.1 Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewarganegaraan. 

1.4.2 Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan 

bertindak secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-

korupsi. 

1.4.3 Berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan karakter-karakter 

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lainnya. 

1.4.4 Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam 

percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 
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Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1.  Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun 

dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai 

bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam 

pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan 

keadilan 

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam 

kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang 

berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, 

Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum 

dan peradilan internasional 

3.  Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak 

dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional 

dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan 

perlindungan HAM 

4.  Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, 

Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan 

berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, 

Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan 

kedudukan warga negara 

5.  Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang 
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pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara 

dengan konstitusi 

6.  Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan 

kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, 

Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya 

politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, 

Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi 

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar 

negara dan ideologi  negara, Proses perumusan Pancasila 

sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi 

terbuka 

8.  Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik 

luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak 

globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi 

internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. 

 

1.5   Matematika 

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.5.1 Memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 

1.5.2  Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat 
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generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

1.5.3 Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. 

1.5.4 Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah. 

1.5.5 Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

 

Ruang lingkup Mata pelajaran Matematika pada SMA Negeri 1 

Pare meliputi aspek- aspek sebagai berikut. 

1. Logika 

2. Aljabar 

3. Geometri 

4. Trigonometri 

5. Kalkulus 

          6. Statistika dan Peluang. 
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1.6 Fisika 

Mata pelajaran Fisika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1.6.1 Membentuk sikap positif terhadap fisika dengan 

menyadari keteraturan dan keindahan alam serta 

mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 

1.6.2 Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, obyektif, terbuka, 

ulet, kritis dan dapat bekerjasama dengan orang lain. 

1.6.3 Mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan 

masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui 

percobaan, merancang dan merakit instrumen 

percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan 

data, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara 

lisan dan tertulis. 

1.6.4 Mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir 

analisis induktif dan deduktif dengan menggunakan 

konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai 

peristiwa alam dan menyelesaian masalah baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. 

1.6.5 Menguasai konsep dan prinsip fisika serta mempunyai 

keterampilan mengembangkan pengetahuan, dan sikap 

percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Ruang lingkup mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pare  

merupakan pengkhususan IPA di SMP/MTs yang menekankan 

pada fenomena alam dan pengukurannya dengan perluasan 

pada konsep abstrak yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Pengukuran berbagai besaran, karakteristik gerak, penerapan 

hukum Newton,alat-alat optik, kalor, konsep dasar listrik 

dinamis, dan konsep dasar gelombang elektromagnetik 

2. Gerak dengan analisis vektor, hukum Newton tentang gerak 

dan gravitasi, gerak getaran, energi, usaha, dan daya, impuls 

dan momentum, momentum sudut dan rotasi benda tegar, 

fluida, termodinamika 

3. Gejala gelombang, gelombang bunyi, gaya listrik, medan 

listrik, potensial dan energi potensial, medan magnet, gaya 

magnetik, induksi elektromagnetik dan arus bolak-balik, 

gelombang elektromagnetik, radiasi benda hitam, teori 

atom, relativitas, radioaktivitas. 

 

1.7  Biologi 

Mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Pare bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.7.1 Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan 

menyadari keteraturan dan keindahan alam serta 

mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 

1.7.2 Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, 

ulet, kritis dan dapat bekerjasama dengan orang lain. 

1.7.3 Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan 

dan menguji hipotesis melalui percobaan, serta 
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mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan 

tertulis. 

1.7.4 Mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, 

dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip 

biologi. 

1.7.5 Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi 

dan saling keterkaitannya dengan IPA lainnya serta 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

percaya diri. 

1.7.6 Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk 

menghasilkan karya teknologi sederhana yang berkaitan 

dengan kebutuhan manusia. 

1.7.7 Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam 

menjaga kelestarian lingkungan. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Pare 

merupakan kelanjutan IPA di SMP/MTs yang menekankan pada 

fenomena alam dan penerapannya yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut. 

1. Hakikat biologi, keanekaragaman hayati dan 

pengelompokan makhluk hidup, hubungan antarkomponen 

ekosistem, perubahan materi dan energi, peranan manusia 

dalam keseimbangan ekosistem 

2.  Organisasi seluler, struktur jaringan, struktur dan fungsi 

organ tumbuhan, hewan dan manusia serta penerapannya 

dalam konteks sains, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat 
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3.  Proses yang terjadi pada tumbuhan, proses metabolisme, 

hereditas, evolusi, bioteknologi dan implikasinya pada 

sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

 

1.8   Kimia 

Mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Pare bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.8.1 Membentuk sikap positif terhadap kimia dengan 

menyadari keteraturan dan keindahan alam serta 

mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 

1.8.2 Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, 

ulet, kritis, dan dapat bekerjasama dengan orang lain. 

1.8.3 Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode 

ilmiah melalui percobaan atau eksperimen, dimana 

peserta didik melakukan pengujian hipotesis dengan 

merancang percobaan melalui pemasangan instrumen, 

pengambilan, pengolahan dan penafsiran data, serta 

menyampaikan hasil percobaan secara lisan dan 

tertulis. 

1.8.4 Meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang 

dapat bermanfaat dan juga merugikan bagi individu, 

masyarakat, dan lingkungan serta menyadari 

pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan 

demi kesejahteraan masyarakat. 

1.8.5 Memahami konsep,prinsip, hukum, dan teori kimia 

serta saling keterkaitannya dan penerapannya untuk 
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menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

dan teknologi. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Pare 

merupakan kelanjutan IPA di SMP yang menekankan pada 

fenomena alam dan pengukurannya dengan perluasan pada 

konsep abstrak yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia, 

stoikiometri, larutan nonelektrolit dan elektrolit, reaksi 

oksidasi-reduksi, senyawa organik dan makromolekul 

2. Termokimia, laju reaksi dan kesetimbangan, larutan asam 

basa, stoikiometri larutan, kesetimbangan ion dalam 

larutan dan sistem koloid 

3. Sifat koligatif larutan, redoks dan elektrokimia, 

karakteristik unsur, kegunaan, dan bahayanya, senyawa 

organik dan reaksinya, benzena dan turunannya, 

Makromolekul 
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1.9 Sejarah 

Mata pelajaran Sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1.9.1 Membangun kesadaran peserta didik tentang 

pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah 

proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 

1.9.2 Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami 

fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada 

pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. 

1.9.3 Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik 

terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban 

bangsa Indonesia di masa lampau. 

1.9.4 Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap 

proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah 

yang panjang dan masih berproses hingga masa kini 

dan masa yang akan datang. 

1.9.5 Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik 

sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki 

rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat 

diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan 

baik nasional maupun internasional. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Pare 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Prinsip dasar ilmu sejarah 

2. Peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia 

3. Perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia 
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4. Indonesia pada masa penjajahan 

5. Pergerakan kebangsaan 

6. Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan 

Indonesia. 

 

1.10  Geografi 

Mata pelajaran Geografi bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.10.1  Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan 

serta proses yang berkaitan. 

1.10.2 Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh 

data dan informasi, mengkomunikasikan dan 

menerapkan pengetahuan geografi. 

1.10.3 Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan 

hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara 

arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman 

budaya masyarakat. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran Geografi meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut. 

1. Konsep dasar, pendekatan, dan prinsip dasar Geografi 

2. Konsep dan karakteristik dasar serta dinamika unsur-unsur 

geosfer mencakup litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, 

biosfer dan antroposfer serta pola persebaran spasialnya 

3. Jenis, karakteristik, potensi, persebaran spasial Sumber 

Daya Alam (SDA) dan pemanfaatannya 
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4. Karakteristik, unsur-unsur, kondisi (kualitas) dan variasi 

spasial lingkungan hidup, pemanfaatan dan pelestariannya 

5. Kajian wilayah negara-negara maju dan sedang 

berkembang  

6. Konsep wilayah dan pewilayahan, kriteria dan 

pemetaannya serta fungsi dan manfaatnya dalam analisis 

geografi 

7. Pengetahuan dan keterampilan dasar tentang seluk beluk 

dan pemanfaatan peta, Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dan citra penginderaan jauh. 

 

1.11 Ekonomi 

Mata pelajaran Ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1.11.1 Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk 

mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan 

kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi 

dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, 

dan negara. 

1.11.2 Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah 

konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami 

ilmu ekonomi. 

1.11.3 Membentuk sikap bijak, rasional dan 

bertanggungjawab dengan memiliki pengetahuan dan 

keterampilan ilmu konomi, manajemen, dan 

akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah 

tangga, masyarakat, dan negara. 
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1.11.4 Membuat keputusan yang bertanggungjawab 

mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat 

yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun 

internasional. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran ekonomi mencakup perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah 

ekonomi yang terjadi di lingkungan kehidupan terdekat hingga 

lingkungan terjauh, meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Perekonomian 

2. Ketergantungan 

3. Spesialisasi dan pembagian kerja 

4. Perkoperasian 

5. Kewirausahaan 

6. Akuntansi dan manajemen. 

 

1.12 Sosiologi 

Mata pelajaran sosiologi bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1.12.1 Memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, 

kelompok sosial, struktur sosial, lembaga sosial, 

perubahan sosial, dan konflik sampai dengan 

terciptanya integrasi sosial 

1.12.2 Memahami berbagai peran sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat 

1.12.3 Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Ruang lingkup mata pelajaran Sosiologi meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut : 

1. Struktur sosial 

2. Proses sosial 

3. Perubahan sosial 

4. Tipe-tipe lembaga sosial. 

 

1.13 Antropologi 

Mata pelajaran antropologi bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.13.1  Memahami dasar-dasar antropologi. 

1.13.2  Memahami, memecahkan dan menelaah secara kritis 

dan rasional tentang berbagai fenomena sosial budaya. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran Antropologi meliputi aspek-

aspek sebagai berikut : 

1. Keragaman Budaya 

2. Bahasa 

3. Kesenian 

4. Religi 

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

 

1.14 Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 

Mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 


