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Kediri merekomendasikan dokumen KTSP tersebut untuk 
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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 

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 blck grant Peralatan TIK, 

block grant RSKM/RSSN, BOMM dan beasiswa BKM. 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

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.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

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

3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Wewenang antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Propinsi, dan Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota, Lampiran A 

4.  Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi 

5.  Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan. 

6.  Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. 

7.  Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 

tentang Perubahan Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 

24 tahun 2006 

8.  Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 

tentang Standar Pengelolaan 

9.  Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 

tentang standar penilaian 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

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 

Menjadi 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 16 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 

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 

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 16 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) 

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 

  

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 waat 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

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 

h. Mewujudkan 1 ruang pusat sumber belajar dengan ukuran dan 

sarana sesuai dengan ketentuan dalam standar sarana prasarana 

i. Memenuhi 1 ruang laboratorium bahasa dengan sarana sesuai 

dengan ketentuan dalam standar sarana prasarana 

j. Mewujudkan 2 ruang laboratorium komputer dengan ukuran dan 

sarana sesuai dengan ketentuan dalam standar sarana prasarana 

k. Mewujudkan upgrade spesifikasi 34 set komputer di laboratorium 

komputer ke teknologi Core2Duo 

l. Mewujudkan 1 ruang TRRC dengan ukuran dan sarana sesuai 

dengan ketentuan dalam standar sarana prasarana 

m. Mewujudkan 16 set komputer dengan spesifikasi processor 

Core2Duo di ruang TRRC 

n. Mewujudkan 1 ruang guru dengan rasio minimum luas ruang 4 

m2/guru  
 

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  

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) 

o. Mewujudkan minimal 1 orang tenaga khusus yang bertugas 

menangani sistem informasi managemen dengan kualifikasi akademik 

minimal diploma tiga (D-III) yang sesuai dengan bidang tugasnya 

   

6. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan 

a. Mewujudkan 16 perangkat penilaian untuk 16 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 1,50 di atas 

kriteria yang berlaku 

m. Mewujudkan rata-rata nilai Ujian Nasional minimum 7,50 

n. Mewujudkan persentasi kelulusan Ujian Nasional 100% 

   

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 

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 

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 

  

2. Komponen Pengembangan Standar Proses 

a. Sekolah mampu menghasilkan RPP untuk 16 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 16 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 

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 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

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 

h. Sekolah mampu menyediakan 1 ruang pusat sumber belajar dengan 

ukuran dan sarana sesuai dengan ketentuan dalam standar sarana 

prasarana 

i. Sekolah mampu memenuhi 1 ruang laboratorium bahasa dengan 

sarana sesuai dengan ketentuan dalam standar sarana prasarana 

j. Sekolah mampu menyediakan 2 ruang laboratorium komputer dengan 

ukuran dan sarana sesuai dengan ketentuan dalam standar sarana 

prasarana 

k. Sekolah mampu mengupgrade spesifikasi 40 set komputer di 

laboratorium komputer ke teknologi Core2Duo 

l. Sekolah mampu menyediakan 1 ruang TRRC dengan ukuran dan 

sarana sesuai dengan ketentuan dalam standar sarana prasarana 

m. Sekolah mampu menyediakan 16 set komputer dengan spesifikasi 

processor Core2Duo di ruang TRRC 

n. Sekolah mampu menyediakan 1 ruang guru dengan rasio minimum 

luas ruang 4 m2/guru  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

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 

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) 

o. Sekolah memiliki minimal 1 orang tenaga khusus yang bertugas 

menangani sistem informasi managemen dengan kualifikasi akademik 

minimal diploma tiga (D-III) yang sesuai dengan bidang tugasnya 

 

6. Komponen Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan 

a. Sekolah mampu menghasilkan 16 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 

l. Sekolah dapat menentukan  kelulusan siswa lebih tinggi minimal 1,50 

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 

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 darin kelaurag 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 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

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 

peningkatan kesadaran dan wawasan 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

No 
Kelompok               

Mata Pelajaran 
Cakupan 

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 

pengetahuan dan teknologi, membentuk 

kompetensi, kecakapan, dan kemandirian 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

No 
Kelompok               

Mata Pelajaran 
Cakupan 

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 

kolektif kemasyarakatan seperti 

keterbatasan dari perilaku seksual bebas, 

kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

No 
Kelompok               

Mata Pelajaran 
Cakupan 

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, 

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-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.  

 

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 

 

Alokasi Waktu 
Komponen 

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) 3 3 
 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.  Keterampilan 2 2 
B. Muatan Lokal 

- Pendidikan Budi Pekerti 
 
2 

 
2 

C. Pengembangan Diri 
- Bimbingan Konseling 

 
1 

 
1 

Jumlah 42 42 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

 
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, dan sejarah ditambah 1 jam pelajaran 

Program IPS : jam pelajaran ekonomi ditambah sebesar 2 jam 

pelajaran 

Program Bahasa : jam pelajaran matematika ditambah 1 jam 

pelajaran dan Antropologi ditambah 1 jam 

pelajaran 

3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.  

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

minggu.  

 
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 

Alokasi Waktu 
Kelas XI Kelas XII Komponen 

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 4 4 4 
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 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

C. Pengembangan Diri 
- Bimbingan Konseling 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Jumlah 42 42 42 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

 

Tabel 4 

Struktur Kurikulum SMA Negeri 1 Pare Kelas XI dan XII 

Program IPS 

 

Alokasi Waktu 
Kelas XI Kelas XII Komponen 

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) 4 4 4 4 
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 
 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

C.  Pengembangan Diri 
- Bimbingan Konseling 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Jumlah 42 42 42 42 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

Tabel 5 

Struktur Kurikulum SMA Negeri 1 Pare Kelas XI dan XII 

Program BAHASA 

 

Alokasi Waktu 
Kelas XI Kelas XII Komponen 

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 5 5 5 5 
4.  Bahasa Inggris 5 5 5 5 
5.  Matematika (3) 4 4 4 4 
6.  Sastra Indonesia 4 4 4 4 
7.  Bahasa Jepang 4 4 4 4 
8.  Antroplogi (2) 3 3 3 3 
9.  Sejarah 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.  Keterampilan 2 2 2 2 
B. Muatan Lokal  

-  Pendidikan Budi Pekerti 
 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

C.  Pengembangan Diri 
- Bimbingan Konseling 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Jumlah 42 42 42 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

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. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

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. 

 

 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. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

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. 

 

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 

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. 

 

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. 

 

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 

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. 

 

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 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

dan teknologi. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

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. 

 

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. 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

1.11.4 Membuat keputusan yang bertanggungjawab 

mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat 

yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun 

internasional. 

 

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 

 

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. 

 

1.14 Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 

Mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.14.1 Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam 

upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 

1.14.2 Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan 

psikis yang lebih baik. 

1.14.3 Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak 

dasar. 

1.14.4 Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui 

internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

1.14.5 Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, 

bertanggungjawab, kerjasama,percaya diri dan 

demokratis. 

1.14.6 Mengembangkan keterampilan untuk menjaga 

keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. 

1.14.7 Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di 

lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk 

mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki 

sikap yang positif. 

 

1.15   Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut. 

1.15.1   Memahami teknologi informasi dan komunikasi 

1.15.2 Mengembangkan keterampilan untuk memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

1.15.3 Mengembangkan sikap kritis, kreatif, apresiatif dan 

mandiri dalam penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi 

1.15.4 Menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi 

dan komunikasi. 

 

1.16   Keterampilan 

Mata pelajaran Keterampilan vokasional bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.16.1   Mampu mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan membuat berbagai produk kerajinan 

dan produk teknologi yang berguna bagi kehidupan 

manusia. 

1.16.2 Memiliki rasa estetika, apresiasi terhadap produk 

kerajinan, produk teknologi,dan artefak dari 

berbagai wilayah Nusantara maupun dunia. 

1.16.3 Mampu mengidentifikasi potensi daerah setempat 

yang dapat dikembangkan melalui kegiatan kerajinan 

dan pemanfaatan teknologi sederhana. 

1.16.4   Memiliki sikap profesional dan kewirausahaan. 

 

1.17   Sastra Indonesia 

Mata Pelajaran Sastra Indonesia bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.17.1 Memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian,memperluas wawasan 

kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa. 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

1.17.2 Mengekspresikan dirinya dalam medium sastra 3. 

Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia 

sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia. 

 

1.18   Bahasa Indonesia Program Bahasa 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.18.1 Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 

dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun 

tulis. 

1.18.2 Menghargai dan bangga menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara. 

1.18.3 Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan 

1.18.4 Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional 

dan sosial. 

1.18.5 Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, 

serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. 

1.18.6 Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia 

sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

1.19   Bahasa Jepang Program Bahasa 

Pembelajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Pare bertujuan 

agar para peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam 

ketrampilan mendengarkan, berbicara,membaca dan menulis 

untuk berkomunikasi secara sederhana. 

 

1.20   Bahasa Jepang Program Pilihan 

Pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia bertujuan agar 

para peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam 

ketrampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulis untuk berkomunikasi secara sederhana. 

 

1.21  Seni Budaya 

Mata pelajaran Seni Budaya bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.21.1   Memahami konsep dan pentingnya seni budaya. 

1.21.2   Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya. 

1.21.3   Menampilkan kreativitas melalui seni budaya. 

1.21.4 Menampilkan peran serta dalam seni budaya dalam 

tingkat lokal, regional, maupun global. 

 

1.22   Bahasa Indonesia  

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.22.1 Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 

dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun 

tulis. 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

1.22.2  Menghargai dan bangga menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara. 

1.22.3 Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. 

1.22.4 Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional 

dan sosial. 

1.22.5 Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, 

serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. 

1.22.6 Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia 

sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia. 

 

1.23   Bahasa Inggris 

Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pare bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.23.1 Mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam 

bentuk lisan dan tulis untuk mencapai tingkat literasi 

informational. 

1.23.2 Memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya 

bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa 

dalam masyarakat global. 

1.23.3 Mengembangkan pemahaman peserta didik tentang 

keterkaitan antara bahasa dengan budaya. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

2.  Muatan Lokal  

1.  Jenis Muatan Lokal 

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas jurusan sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kompetensi termasuk 

keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal di SMA Negeri 1 Pare 

sesuai dengan ketetapan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah 

Pendidikan Budi Pekerti. Muatan lokal Pendidikan Budi Pekerti 

diberikan kepada peserta didik mulai kelas X sampai dengan kelas 

XII. 

2. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti 

Pengertian secara operasional pendidikan Budi Pekerti adalah upaya 

untuk membentuk perilaku peserta didik yang tercermin dalam kata, 

perbuatan, sikap, perasaan, kerja dan hasil. 

 
3. Tujuan Pendidikan Budi Pekerti 

Tujuan Pendidikan Budi Pekerti meliputi hal-hal berikut. 

a. Mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik yang teruji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religius. 

b. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik terhadap sebagai penerus bangsa. 

c. Memupuk ketegaran dan kepekaan mental peserta didik terhadap 

situasi situasi sekitarnya sehingga tidak terjerumus ke dalam 

perilaku yag menyimpang baik secara individu maupun sosial. 

d. Meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat-sifat tercela 

yang dapat merusak diri sendiri, orang lain dan lingkungan. 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

4. Fungsi Pendidikan Budi Pekerti 

Fungsi Pendidikan Budi Pekerti bagi peserta didik, diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Fungsi Pengembangan, yaitu meningkatkan perilaku yang baik 

bagi peserta didik yang telah tertanam dalam lingkungan keluarga 

dan masyarakat. 

2. Fungsi Penyaluran, yaitu untuk membantu peserta didik yang 

memiliki bakat tertentu agar dapat berkembang dan bermanfaat 

secara optimal sesuai dengan budaya. 

3. Fungsi Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, 

kekurangan, dan kelemahan peserta didik dalam perilaku sehari-

hari. 

4. Fungsi Pencegahan, yaitu untuk mencegah perilaku negatif yang 

tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa bangsa. 

5. Fungsi Pembersihan, yaitu untuk membersihkan diri dari penyakit 

hati seperti sombong, egois, iri, dengki dan riak agar peserta 

didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran agama dan 

budaya bangsa. 

6. Fungsi Penyaring (filter), yaitu untuk menyaring budaya-budaya 

bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai budi luhur. 

  
5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pendidikan Budi Pekerti meliputi : Nilai-nilai agama, 

Nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya, nilai-nilai hukum, nilai-nilai 

keilmuan, dan nilai-nilai kemasyarakatan. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

6. Strategi Pelaksanaan Muatan Lokal 

1. Aspek Pembelajaran. 

Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti 

menggunakan sistem paket, dimana seluruh peserta didik kelas 

X, XI, dan XII wajib mengikuti mata pelajaran ini. 

Muatan lokal pendidikan budi pekerti diberikan dengan alokasi 

waktu 2 jam pelajaran tatap muka dan dapat diajar oleh semua 

guru mata pelajaran. 

2. Aspek Penilaian  

Sitem penilaian pendidikan budi pekerti menggunakan berbagai 

macam teknik penilaian yang dilakukan secara komplementer 

(saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai. 

Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui tes, 

observasi, penugasan, inventori, jurnal, penilaian diri, dan 

penilaian antarteman yang sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 

 
Penilaian dilakukan secara menyeluruh yaitu mencakup semua 

aspek kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. 

 
Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir yang menurut 

taksonomi Bloom secara hierarkis teridiri atas pengetahuan, 

pemahamana, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

 
Kemampuan psikomotor melibatkan gerak adaptif (adaptive 

movement) atau gerak terlatih dan keterampilan komunikasi 

berkesinanmbungan (non-discursive communication) – (Harrow, 

1972). Gerak adaptif terdiri atas keterampilan adaptif 

sederhana (simple adaptive skill), keterampilan adaptif 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

gabungan (compound adaptive skill), dan keterampilan adaptif 

komplek (complex adaptive skill). Keterampilan komunikasi 

berkesinambungan mencakup gerak ekspresif (expressive 

movement) dan gerak interpretatif (interpretative movement). 

 
Kondisi afektif peserta didik berhubungan dengan sikap, minat, 

dan/atau nilai-nilai. Kondisi ini tidak dapat dideteksi dengan es, 

tetapi diperoleh melalui angket, inventori, atau pengamatan 

yang sistematik dan berkelanjutan.  

 

3.  Kegiatan Pengembangan Diri 

Pengembangan diri 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. 

 

3.1  Pengembangan diri bimbingan konseling 

   Strategi Pelaksanaan layanan bimbingan konseling : 

3.1.1   Visi dan Misi bimbingan konseling 

Visi bimbingan dan konseling membantu individu untuk 

mampu mandiri, berkembangan dan berbahagia. 

Misi bimbingan dan konseling di UPTD SMA Negeri 1 Pare 

memberikan pelayanan bantuan agar peserta didik 

berkehidupan sehari-hari yang efektif dan mandiri 

berkembang secara optimal melalui berbagai kompetensi 

berkenaan dengan pengembangan diri, pemahaman 

lingkungan, pengambilan keputusan dan pengarahan diri, 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

merencanakan masa depan, berbudi pekerti luhur serta 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pelayanan bimbingan dan konseling di UPTD SMA Negeri 1 

Pare secara konkrit diarahkan kepada pengembangan 

berbagai kompetensi peserta didik. Kompetensi yang akan 

dikembangkan itu dirumuskan melalui langkah-langkah 

sebagaimana tergambar diagram berikut : 
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3.1.2  Alokasi Waktu dan Jadwal Kegiatan 
 

Kegiatan bimbingan dan konseling di UPTD SMA Negeri 1 Pare 

dilaksanakan dalam susana (1) kontak langsung dan (2) tanpa 

kontak langsung dengan siswa. Untuk kegiatan melalui kontak 

langsung dengan siswa secara klasikal dialokasikan waktu 

terjadwal 1 jam pelajaran per-kelas per-minggu. 

Kegiatan kontak untuk pelaksanaan layanan menggunakan 

waktu di luar jam pelajaran di sekolah. Volume kegiatan 

kegiatan di luar jam pelajaran sekolah ini dimungkinkan sampai 

50 % dari seluruh kegiatan bimbingan dan konseling (SK 

Mendikbud No. 025/O/1995). 
 

Kegiatan bimbingan dan konseling tanpa kontak langsung 

dilaksanakan oleh guru pembimbing pada jam-jam pelajaran 

sekolah, seperti pengelolaan himpunan data, pengelolaan hasil 

instrumentasi, konferensi kasus, kunjungan rumah, pengelolaan 

kegiatan bimbingan dan konseling pada umumnya, termasuk 

alih tangan tugas. 
 

Untuk kegiatan yang memerlukan kontak langsung dengan 

siswa, selain terjadwal pada jam pelajaran guru pembimbing 

memiliki hak panggil terhadap siswa asuh yang menjadi 

tanggung jawabnya yang pelaksanaannya tidak merugikan siswa 

dalam mengikuti pelajaran. 

 

3.2 Pengembangan diri Ekstrakurikuler 

Strategi Pelaksanaan pengembangan diri ekstrakurikuler : 

3.2.1   Jenis-jenis ektrakurikuler 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

Kegiatan Pengembangan Pribadi dan Kreatifitas siswa yang 

dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler mencakup 

kegiatan : 

• Bidang Komputer (desain grafis, MYOB, SPSS, desain animasi) 

• Bidang Seni, meliputi : 

√  Seni Musik 

√  Seni Vokal 

√  Paduan Suara 

√  Seni Teater (Drama) 

√  Seni Lukis (Seni Rupa) 
 

• Bidang Olah Raga, meliputi : 

√  Bola Basket 

√  Bola Volly 

√  Sepak Bola 

√  Futsal 

√  Tennis Meja 

√  Seni Bela Diri Teratai Tunjung 

√  Seni Bela Diri INKAI 
 
• Bidang Keagamaan, meliputi : 

√  Seni Baca Al-Qur’an 

√  Klub Remaja Ceria 
 

• Pramuka 

• Palang Merah Remaja (PMR) 

• Pecinta Alam (PA) 

• Bidang Jurnalistik, meliputi : 

√  Majalah dinding 

√  Buletin Gesit 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

 
• Bidang Olimpiade Sains, meliputi : 

√  Mata Pelajaran Fisika 

√  Mata Pelajaran Kimia 

√  Mata Pelajaran Biologi 

√  Mata Pelajaran Matematika 

√  Mata Pelajaran Ekonomi/Akuntansi 

√  Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

√  Mata Pelajaran Bahasa Jepang 
 

3.2.2  Strategi pelaksanaan  

Pelaksanaan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler 

diatur sebagai berikut :  

1. Peserta ekstrakurikuler : 

a.   Peserta didik kelas X dan XI 

Peserta didik kelas X dan XI wajib mengikuti ekstrakurikuler 

komputer dan Convertation, dan 1 (satu) kegiatan ekstrakuler 

lain yang ada sesuai dengan miknat dan bakat peserta didik. 

Segala aktifitas peserta didik berkenaan dengan kegiatan 

ekstrakurikuler dibawah pembinaan dan pengawasan guru 

pembina yang telah ditugasi oleh Kepala Sekolah. 

b.   Peserta didik kelas XII 

Peserta didik kelas XII wajib mengikuti ekstrakurikuler 

bimbingan belajar mandiri sesuai dengan minat dan bakat 

peserta didik. 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

 
2.2  Jadwal Pelaksanaan ekstrakurikuler : 

Jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler diatur sebagai berikut : 

NO JENIS  
EKSTRAKURIKULER WAKTU PELAKSANAAN 

1 Komputer  Senin – Sabtu (Terjadwal) 
2 Senbi Musik Sabtu : 14.00 – 15.30 WIB 
3 Paduan Suara Jum’at : 13.30 – 14.30 WIB 
4 Seni Lukis Jum’at : 13.00 – 14.00 WIB 
5 Seni Drama (Teater) Jum’at : 14.00 – 15.30 WIB 
6 Karya Ilmiah Bidang IPA Selasa : 13.30 – 15.00 WIB 
7 Karya Ilmiah Bidang IPS Kamis : 12.00 – 13.30 WIB 
8 Bola Basket Pa Kamis : 15.00 – 16.30 WIB 
9 Bola Bakset Pi Senin : 15.00 – 16.30 WIB 
10 Bola Volly Rabu : 15.00 – 16.30 WIB 
11 Sepak Bola Kamis : 15.00 – 16.30 WIB 
12 Futsal Jum’at : 15.00 -16.30 WIB 

13 Seni Bela Diri Teratai 
Tunjung Jum’at : 15.00 -16.30 WIB 

14 Seni Bela Diri PSHT Rabu : 14.00, Minggu : 08.00 

15 Seni Bela Diri INKAI 
(Karate) Rabu : 15.00 – 16.30 WIB 

16 Seni baca Al-Qur’an Jum’at : 13.00 – 14.30 WIB 
17 Pramuka Jum’at : 13.00 – 14.30 WIB 
18 Palang Merah Remaja Kamis :12.00 – 13.30 WIB 
19 Pecinta Alam (PA) Jum’at : 12.00 – 14.30 WIB 
20 Majalah Dinding Jum’at : 13.00 – 14.30 WIB 
21 Gesit Jum’at : 13.00 – 14.30 WIB 
22 Bahasa Jepang Kamis : 12.00 – 14.30 WIB 
23 Bahasa Inggris Jum’at : 13.00 – 14.30 WIB 
24 Fisika Club Kamis : 12.00 – 14.30 WIB 
25 Kimia Club Kamis : 12.00 – 14.30 WIB 
26 Biologi Club Rabu : 13.30 – 15.00 WIB 
27 Matematika Club Rabu : 13.30 – 15.00 WIB 
28 Ekonomi Rabu : 13.30 – 15.00 WIB 

 

2.3 Hak dan Kewajiban Peserta Ekstrakurikuler 

2.3.1 Hak-hak peserta 

1. Mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

2. Menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhan 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

 

2.3.2 Kewajiban Peserta 

1. Berpakaian seragam sekolah atau pakaian lain yang 

ditentukan. 

2. Hadir di tempat kegiatan sesuai jadwal kegiatan yang 

ditentukan. 

3. Mengisi dan menandatangani daftar hadir. 

4. Menempati tempat sesuai dengan kebutuhan. 

5. Menjaga kebersihan dan keamanan sekolah atau tempat 

lain dimana kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. 

6. Mengikuti bimbingan dan latihan secara sungguh-

sungguh dan bertanggung jawab. 

7. Memarkir kendaraan pada tempat yang telah 

ditentukan.  

 

4.  Pengaturan Beban Belajar  

4.1  Beban Belajar  

UPTD SMA Negeri 1 Pare menerapkan sistem pembelajaran 

dengan dengan menggunakan Sistem Paket yaitu sistem 

penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya 

diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban 

belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan 

struktur kurikulum yang berlaku pada SMA Negeri/Swasta. 

Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket  

dinyatakan dalam  satuan jam pembelajaran.  

Beban belajar 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. Semua itu 

dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan 

dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. 

 
Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang 

berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. 

Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran di 

UPTD SMA Negeri 1 Pare berlangsung selama 45 menit. 

Beban belajar peserta didik kelas X, XI, dan XII per minggu 

untuk kegiatan tatap muka sebesar 42 jam pelajaran. 

Adapun rincian beban belajar tersebut sebagai berikut : 

NO HARI BEBAN BELAJAR      
(JAM PELAJARAN) 

1 SENIN 6 

2 SELASA 8 

3 RABU 8 

4 KAMIS 8 

5 JUMAT 6 

6 SABTU 6 

JUMLAH 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

  4.2 Pengaturan Waktu Belajar 

Waktu belajar peserta didik dilaksanakan selama 6 hari efektif 

mulai Senin sampai dengan Sabtu dengan rincian sebagai 

berikut : 

JAM PELAJARAN KE / PUKUL NO HARI 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 SENIN 
07.00 
s.d. 

07.45 

07.45 
s.d. 

08.30 

08.30 
s.d. 

09.15 

09.15 
s.d 

10.00 

10.15 
s.d 

11.00 

11.00 
s.d 

11.45 

12.00 
s.d 

12.45 

12.45 
s.d 

13.30 

2 SELASA 
07.00 
s.d. 

07.45 

07.45 
s.d. 

08.30 

08.30 
s.d. 

09.15 

09.15 
s.d 

10.00 

10.15 
s.d 

11.00 

11.00 
s.d 

11.45 

12.00 
s.d 

12.45 

12.45 
s.d 

13.30 

3 RABU 
07.00 
s.d. 

07.45 

07.45 
s.d. 

08.30 

08.30 
s.d. 

09.15 

09.15 
s.d 

10.00 

10.15 
s.d 

11.00 

11.00 
s.d 

11.45 

12.00 
s.d 

12.45 

12.45 
s.d 

13.30 

4 KAMIS 
07.00 
s.d. 

07.45 

07.45 
s.d. 

08.30 

08.30 
s.d. 

09.15 

09.15 
s.d 

10.00 

10.15 
s.d 

11.00 

11.00 
s.d 

11.45 

12.00 
s.d 

12.45 

12.45 
s.d 

13.30 

5 JUMAT 
07.00 
s.d. 

07.45 

07.45 
s.d. 

08.30 

08.30 
s.d. 

09.15 

09.15 
s.d 

10.00 

10.15 
s.d 

11.00 

11.00 
s.d 

11.45 
  

6 SABTU 
07.00 
s.d. 

07.45 

07.45 
s.d. 

08.30 

08.30 
s.d. 

09.15 

09.15 
s.d 

10.00 

10.15 
s.d 

11.00 

11.00 
s.d 

11.45 
  

 

Pemanfaatan alokasi waktu kegiatan terstruktur dan tidak terstruktur 

sebanyak maksimum 60 % dari jumlah alokasi waktu tatap muka per mata 

pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mata pelajaran. 

Alokasi waktu dimaksud, digunakan untuk pelaksanaan remidial dan 

pendaman/pengayaan materi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

 
 

5.  Ketuntasan Belajar  

UPTD SMA Negeri 1 Pare menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan 

mempertimbangan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, 

kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung dalam 

penyelenggaraan pembelajaran. 

Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran sebagai berikut : 

Kelas X 

Kriteria Ketuntasan Minimal 
Mata Pelajaran 

PPK dan Praktik Sikap 

A. Mata Pelajaran 
1.   Pendidikan Agama ≥ 75 Baik 
2.   Pendidikan Kewarganegaraan ≥ 75 Baik 

3.   Bahasa Indonesia ≥ 75 Baik 

4.   Bahasa Inggris ≥ 75 Baik 

5.   Matematika ≥ 75 Baik 

6.   Fisika ≥ 75 Baik 

7.   Biologi ≥ 75 Baik 

8.   Kimia ≥ 75 Baik 

9.   Sejarah ≥ 75 Baik 

10. Geografi  ≥ 75 Baik 

11. Ekonomi  ≥ 75 Baik 

12. Soisiologi ≥ 75 Baik 

13. Seni Budaya ≥ 75 Baik 
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan ≥ 75 Baik 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal 
Mata Pelajaran 

PPK dan Praktik Sikap 

15. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi ≥ 75 Baik 

16. Bahasa Jepang ≥ 75 Baik 

B. Muatan Lokal  
-  Pendidikan Budi Pekerti ≥ 75 Baik 

C.   Pengembangan Diri - Baik 

 

Program IPA 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kelas XI Kelas XII Komponen 

PPK dan 
Praktik Sikap PPK dan 

Praktik Sikap 

A.   Mata Pelajaran 

1. Pendidikan Agama ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

2. Pendidikan 
Kewarganegaraan 

≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

3. Bahasa Indonesia ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

4. Bahasa Inggris  ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

5. Matematika  ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

6. Fisika  ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

7. Kimia  ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

8. Biologi ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

9. Sejarah ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

10. Seni Budaya ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kelas XI Kelas XII Komponen 

PPK dan 
Praktik Sikap PPK dan 

Praktik Sikap 

11. Pendidikan Jasmani, 
Olahraga dan Kesehatan 

≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

12. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi  ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

13.  Bahasa Jepang ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

B.  Muatan Lokal  
        - Pendidikan Budi Pekerti 

≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

C.  Pengembangan Diri  - Baik - Baik 
 

Program IPS 

Kriteria Ketuntasan Minimal 
Kelas XI Kelas XI 

Komponen PPK dan 
Praktik 

PPK dan 
Praktik 

PPK dan 
Praktik 

PPK dan 
Praktik 

A.  Mata Pelajaran 

1.  Pendidikan Agama ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

2.  Pendidikan 
Kewarganegaraan 

≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

3.  Bahasa Indonesia ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

4.  Bahasa Inggris  ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

5.  Matematika  ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

6.  Sejarah ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

7.  Geografi ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

8.  Ekonomi (4) ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

9.  Sosiologi ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

10.  Seni Budaya ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

Kriteria Ketuntasan Minimal 
Kelas XI Kelas XI 

Komponen PPK dan 
Praktik 

PPK dan 
Praktik 

PPK dan 
Praktik 

PPK dan 
Praktik 

11. Pendidikan Jasmani,  
Olahraga dan Kesehatan 

≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

12. Teknologi Informasi dan  
Komunikasi  ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

13. Bahasa Jepang ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

B.  Muatan Lokal  

     - Pendidikan Budi Pekerti 
≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

C.  Pengembangan Diri  - Baik - Baik 
 

Program Bahasa 

 
Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kelas XI Kelas XI 
Komponen PPK 

dan 
Praktik 

Sikap PPK dan 
Praktik Sikap 

A.  Mata Pelajaran 

1.   Pendidikan Agama ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

2.   Pendidikan 
Kewarganegaraan 

≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

3.   Bahasa Indonesia ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

4.   Bahasa Inggris ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

5.   Matematika ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

6.   Sastra Indonesia ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

7.   Bahasa Asing (Jepang)  ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

8.   Antropologi ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

9.   Sejarah ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

10. Seni Budaya ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

Kriteria Ketuntasan Minimal 
Kelas XI Kelas XI 

Komponen PPK 
dan 

Praktik 
Sikap PPK dan 

Praktik Sikap 

11. Pendidikan Jasmani, 
Olahraga dan Kesehatan 

≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

12. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi  ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

13. Keterampilan ≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

B.  Muatan Lokal  

     Pendidikan Budi Pekerti 
≥ 75 Baik ≥ 75 Baik 

C.  Pengembangan Diri  - Baik - Baik 
 

6.  Kriteria Kenaikan Kelas dan Penjurusan 

   6.1  Kriteria Kenaikan Kelas dari kelas X ke Kelas XI adalah sebagai 

berikut. 

6.1.1 Dilaksanakan pada akhir semester genap  tahun pelajaran 

yang berjalan. 

6.1.2 Peserta didik harus sudah menyelesaikan seluruh program 

pembelajaran di kelas yang bersangkutan. 

6.1.3 Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada 

semester genap, dengan pertimbangan seluruh SK/KD yang 

belum tuntas pada semester ganjil harus dituntaskan sampai 

mencapai KKM yang ditetapkan, sebelum akhir semester 

genap. 

6.1.4 Mata pelajaran yang nilainya belum mencapai KKM tidak 

boleh lebih dari tiga. 

6.1.5 Nilai afektif untuk seluruh mata pelajaran sekurang-

kurangnya dinyatakan Baik (B). 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

6.1.6 Nilai akhlak mulia dan kepribadian dengan aspek yang dinilai 

adalah kedisplinan, kebersihan, kesehatan, tanggung jawab, 

sopan santun, percaya diri, kompetitif, hubungan sosial, 

kejujuran dan pelaksanaan ibadah ritual sekurang-kurangnya 

memperoleh nilai Baik (B). 

 

6.2   Kriteria Kenaikan Kelas dari kelas XI ke Kelas XII adalah sebagai 

berikut. 

6.2.1 Dilaksanakan pada akhir semester genap  tahun pelajaran 

yang berjalan. 

6.2.2 Peserta didik harus sudah menyelesaikan seluruh program 

pembelajaran di kelas yang bersangkutan 

6.2.3  Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada 

semester genap, dengan pertimbangan seluruh SK/KD yang 

belum tuntas pada semester ganjil harus dituntaskan sampai 

mencapai KKM yang ditetapkan sebelum akhir semester 

genap. 

6.2.4 Semua mata pelajaran yang menjadi ciri khas program ( 

Program IPA = Kimia, Fisika, Biologi dan Matematika , 

Program IPS = Ekonomi, Geografi, Sosiologi dan Sejarah  dan 

Program Bahasa = Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa 

Asing dan Antropologi) harus mencapai KKM. 

6.2.5 Boleh memiliki maksimal tiga mata pelajaran yang belum 

mencapai KKM  selain  mata pelajaran ciri khas program. 

6.2.6 Nilai afektif untuk seluruh mata pelajaran sekurang-

kurangnya dinyatakan baik (B). 

6.2.7  Nilai akhlak mulia dan kepribadian dengan aspek yang dinilai 

adalah kedisplinan, kebersihan, kesehatan, tanggung jawab, 

sopan santun, percaya diri, kompetitif, hubungan sosial, 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

kejujuran dan pelaksanaan ibadah ritual sekurang-kurangnya 

memperoleh nilai Baik (B). 

 

7.  Kriteria Penjurusan  

7.1  Waktu penjurusan 

a.    Penentuan penjurusan program studi Bahasa, IPA dan IPS 

dilakukan mulai akhir semester 2 kelas X. 

b.    Pelaksanaan penjurusan program studi di semester 1 kelas XI. 

c. Peserta didik diberi kesempatan untuk pindah program dan 

hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja. Batas wktu 

untuk pindah program studi paling lambat 2 (dua) minggu 

setelah tahun pelajaran baru dimulai dengan tetap 

memperhatikan nilai akademik, minat dan bakat peserta didik. 

 

7.2   Kriteria penjurusan program studi :  

Penjurusan program studi dilakukan dengan mempertimbangan nilai 

akademik, minat dan bakat peserta didik. 

7.2.1   Nilai akademik 

Peserta didik yang naik kelas XI dan akan mengambil program 

studi : 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. boleh memiliki nilai yang tidak tuntas paling banyak 3 

(tiga) mata pelajaran pada mata pelajaran yang bukan 

menjadi ciri khas program studi (Matematika, Fisika, 

Kimia, dan Biologi).  

b. penjurusan peserta didik yang memasuki Program Ilmu 

Alam adalah peserta didik yang memiliki nilai mata 

pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi sekurang-



 
 
 
 
 
 
 

                                 

kurangnya sama dengan KKM. Secara teknis aturan 

penjurusan ini masih akan diatur lebih lanjut oleh sekolah 

dengan mempertimbangkan jumlah guru per program, 

minat siswa dan sarana prasarana sekolah. 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) : 

a. boleh memiliki nilai yang tidak tuntas paling banyak 3 

(tiga) mata pelajaran pada mata pelajaran yang bukan 

menjadi ciri khas program studi (Ekonomi, Sejarah, 

Geografi, dan Sosiologi).  

b. penjurusan peserta didik yang memasuki Program Ilmu 

Sosial adalah peserta didik yang memiliki nilai mata 

pelajaran Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan Sosiologi 

sekurang-kurangnya sama dengan KKM. Secara teknis 

aturan penjurusan ini masih akan diatur lebih lanjut oleh 

sekolah dengan mempertimbangkan jumlah guru per 

program, minat siswa dan sarana prasarana sekolah. 

 

Bahasa : 

a. boleh memiliki nilai yang tidak tidak tuntas paling banyak 

3 (tiga) mata pelajaran pada mata pelajaran yang bukan 

menjadi ciri khas program studi tersebut (Bahasa 

Indonesia, Bahasa Ingris, dan Bahasa Asing ). 

b. penjurusan peserta didik yang memasuki Program Bahasa 

adalah peserta didik yang memiliki nilai mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa 

Jepang sekurang-kurangnya sama dengan KKM. Secara 

teknis aturan penjurusan ini masih akan diatur lebih lanjut 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

oleh sekolah dengan mempertimbangkan jumlah guru per 

program, minat siswa dan sarana prasarana sekolah. 

7.2.2 Minat dan bakat peserta didik 

Untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik, UPTD SMA 

Negeri 1 Pare melakukan tes psikologi, angket/kuesioner dan 

wawancara yang dilakukan oleh psikolog, guru BK dan wali kelas. 

 

8.  Kelulusan Siswa 

Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik 

dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan 

menengah setelah: 

a.  menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh 

mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 

kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata 

pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, 

dan kesehatan; 

c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

d.  lulus Ujian Nasional.   

Kriteria peserta didik yang dinyatakan lulus secara rinci sesuai 

dengan Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah yang 

diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri dan prosedur operasi 

standar ( POS ) tentang Ujian Nasional. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

 

 

9.  Mutasi 

UPTD SMA Negeri Negeri 1 Pare menentukan persyaratan pindah / 

mutasi masuk peserta didik sebagai berikut. 

9.1 Memenuhi persyaratan adminstrasi. 

a. Berasal dari sekolah yang status akreditasinya sekurang-

kurangnya sama dengan status akreditasi UPTD SMA Negeri 1 

Pare 

b. Memiliki buku Laporan Hasil belajar ( Rapor ) dengan nilai 

lengkap dari sekolah asal dengan KKM mata pelajaran yang 

tidak lebih rendah dari KKM mata pelajaran yang ada di UPTD 

SMA Negeri 1 Pare 

c. Nilai akhlak mulia dan kepribadian dengan aspek yang dinilai 

adalah kedisplinan, kebersihan, kesehatan, tanggung jawab, 

sopan santun, percaya diri, kompetitif, hubungan sosial, 

kejujuran dan pelaksanaan ibadah ritual sekurang-kurangnya 

memperoleh nilai Baik (B). 

d. Memiliki Nilai Ujian Nasional (NUN) tidak lebih rendah dari 

Nilai Ujian Nasional (NUN)  PSB pada tahunnya. 

e. Memiliki surat pindah dari sekolah asal yang diketahui oleh 

Dinas Pendidikan. 

9.2 Lulus ujian tulis yang diselenggarakan oleh UPTD SMA Negeri 1 

Pare 

 

10.  Pendidikan Kecakapan Hidup 

 10.1  Strategi Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

UPTD SMA Negeri 1 Pare memberikan pendidikan kecakapan 

hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, 

kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. 

Kecakapan pribadi, kecakapan sosial, dan kecakapan akademik 

trintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. 

 

Sedangkan kecakapan vokasional terintegrasi pada pengembangan 

diri ekstrakurikuler. Untuk mendukung pelaksanaan kecakapan 

vokasional ini UPTD SMA Negeri 1 Pare juga bekerja sama dengan 

Lembaga Pendidikan Non Formal untuk pengembangan diri 

Ekstrakurikuler Komputer yang tertuang pada Nota Kesepakatan 

secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua beah pihak. 

 

Pendidikan kecakapan hidup (life skill education) merupakan 

konsep yang mendapat perhatian pada UPTD SMA Negeri 1 Pare. 

Hal ini sesuai dengan PP 19 tahun 2005 Pasal 13 ayat (1) kurikulum 

untuk SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK, atau bentuk lain yang 

sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup. Ayat (2) 

pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksudan pada ayat 

(1) mencakup : kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan 

akademik, dan kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup 

merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan 

kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup dan 

bekerja. Pengembangan kecakapan hidup tersebut mengedepankan 

aspek-aspek : (1) kemampuan yang relevan untuk dikuasai peserta 

didik, (2) materi pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik, (3) kegiatan pembelajaran dan 

kegiatan peserta didik untuk mencapai kompetensi, (4) fasilitas, 

alat dan sumber belajar yang memadai, dan (5) kemampuan-



 
 
 
 
 
 
 

                                 

kemampuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan peserta didik. 

Muatan pendidikan kecakapan hidup tidak hanya mengejar 

pengetahuan semata tetapi juga pada pengembangan 

keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dapat direfleksikan dalam 

kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan kecakapan 

hidup perlu memberikan wawasan yang lentur pada peserta didik 

berkaitan dengan keterampilan-keterampilan tertentu dalam 

rangka membekali pengalaman kepada peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan kecakapan hidup bukan 

merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri melainkan 

terintegrasi kedalam matapelajaran-matapelajaran, sehingga 

pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari semua 

mata pelajaran yang diajarkan. 

 

11.   Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global 

11.1    Pengertian 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah 

pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan global 

dalam aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi 

informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam 

kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi 

pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat 

dimanfaatkan untuk persaingan global. 

 

Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, 

pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau 

lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah. 

Keunggulan yang dimilki suatu daerah dapat lebih 

memberdayakan penduduknya sehingga mampu meningkatkan 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

pendapatan atau meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). 

Karena manfaat dan pendapatan yang diperoleh enjadikan 

penduduk daerah tersebut berupaya untuk melindungi, 

melestarikan dan meningkatkan kualitas keunggulan lokal yang 

dimiliki daerahnya sehingga bermanfaat bagi penduduk daerah 

setempat setta mampu mendorong persaingan secara 

kompetitif pada tingkat nasional maupun regional. 

 

11.2   Tujuan 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal 

dan global adalah agar siswa mengetahui keunggulan daerah 

dimana di tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan 

dengan lokal daerah tersebut, selanjutnya siswa mampu 

mengolah sumber daya, terlibat dalam pelayanan / jasa atau 

kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan lokal sehingga 

memperoleh pendapatan dan melestarikan budaya / tradisi / 

sumber daya yang menjadi unggulan daerah serta mampu 

bersaing secara nasional maupun global. 

Supaya keunggulan yang dimiliki daerah dapat dipahami siswa 

dan keunggulan daerah dapat menyejahterakan masyarakatnya 

diharapkan keunggulan daerah dapat menjadi kebangaan bagi 

masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat dapat 

menjaga kelestarian potensi daerahnya dan dapat 

memanfaatkan potensi daerahnya sendiri dengan semaksimal 

mungkin, sehingga bermanfaat bagi hidupnya, dan bagi 

masyarakat pada umumnya. 

 

11.3 Ruang Lingkup 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal dan global : 

1. Lingkup situasi dan kondisi daerah adalah segala sesuatu 

yang terdapat di daerah tersebut yang berkaitan dengan 

lingkungan alam, sosial, ekonomi, seni dan budaya atau 

lainnya yang berupa hasil bumi, tradisi, pelayanan/jasa, 

tenaga kerja atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu 

daerah. 

2. Lingkup keunggulan lokal dan global, adalah mencakup 

potensi keunggulan lokal, bagaimana mengelola, 

mengolah/mengemas, menggali, meningkatkan, 

mengoptimalkan, mempromosikan, memasarkan atau proses 

lainnya yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi daerah 

sehingga dapat meningkatkan tarap hidup / kesejahteraan 

maupun Pendapat Asli Daerah (PAD) dan mampu bersaing 

secara global. 

3. Jenis Keunggulan lokal dan global 

Jenis keunggulan lokal UPTD SMA Negeri 1 Pare adalah 

Pendidikan Budi Pekerti. Sedangkan keunggulan global UPTD 

SMA Negeri 1 Pare adalah pendidikan Bahasa Jepang, 

Convertation,  dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

11.4 Strategi Pelaksanaan Keunggulan Lokal dan Global 

Pelaksanaan keunggulan lokal UPTD SMA Negeri 1 Pare 

mengintegrasikan dengan muatan lokal Pendidikan Budi Pekerti. 

Keunggulan lokal ini masuk dalam struktur kurikulum dengan alokasi 

waktu 2 jam pelajaran tatap muka dan dilaksanakan sepanjang 

semester. 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

Sedangkan untuk pelaksanaan keunggulan global  UPTD SMA Negeri 1 

Pare menetapkan mata pelajaran Bahasa Jepang, Convertation, dan 

TIK. Untuk mata pelajaran Bahasa Jepang masuk dalam struktur 

kurikulum dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran tatap muka yang 

diberikan di kelas kelas XI program ilmu Alam dan sosial, serta kelas 

XII program ilmu Alam dan Sosial.  Sedangkan untuk Convertation dan 

TIK diberikan dalam pengembangan diri ekstrakurikuler dengan 

alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

 

 

 

 

 

BAB IV 

KALENDER PENDIDIKAN 

 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan 

pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan 

mencakup  permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu 

pembelajaran efektif dan hari libur. 

Permulaan tahun ajaran adalah minggu ke tiga bulan Juli dan 

berakhir pada minggu terakhir bulan Juni tahun berikutnya. 

Minggu efektif untuk kelas X dan kelas XI berjumlah 38 minggu, sedangkan 

untuk kelas XII berjumlah 30 minggu.  

Waktu pembelajaran efektif adalah enam hari dalam seminggu, yaitu 

hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.30. 

sedangkan hari Jumat dan Sabtu kegiatan pembelajaran dimulai pukul 

07.00 sampai dengan pukul 11.30. Untuk hari Senin sampai dengan hari 

Sabtu mulai pukul 13.30 sampai dengan 17.00 digunakan untuk kegiatan 

pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler, bimbingan karier dan 

olimpiade, pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.  

Hari libur terdiri dari libur akhir semester 1, libur akhir tahun 

pelajaran, libur hari besar keagamaan, dan libur nasional. 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

Libur akhir semester 1 selama satu minggu, sedangkan libur akhir tahun 

atau akhir semester 2 selama dua minggu. 

Libur hari besar keagamaan dan libur nasional disesuaikan dengan kalender 

dan ketetapan pemerintah yang berlaku.    

 

Secara rinci kalender pendidikan UPTD SMA Negeri 1 Pare sebagai 

berikut. 

No Kegiatan Alokasi Waktu Keterangan 

1.  Permulaan tahun 
pelajaran   

Awal Tahun 
pelajaran 

Minggu ke 3 bulan Juli 

2.  Minggu efektif  belajar 34-38 Minggu  

(per semester 
berlangsung 
antara 17-19 
minggu) 

Semester 1 : 

Minggu ke 3 bulan Juli 
sampai dengan minggu ke 
3 bulan Desember 

Semester 2 : 

Minggu ke 1 bulan Januari 
sampai dengan minggu ke 
2 bulan Juni 

3.  Ulangan tengah 
semester 

2 minggu (setiap 
semester 1 
minggu ) 

Dilaksanakan minggu 
efektif ke 8-9 setiap 
semester 

4.  Kegiatan tengah 
semester 

 1 minggu (setiap 
semester 3 hari) 

Dilaksanakan minggu 
efektif ke 12 setiap 
semester   

5.  Ulangan Akhir semester 4 minggu (setiap 
semester 2 
minggu) 

Semester 1 : 

Dilaksanakan minggu 
efektif ke 13  

Semester 2 : 

Dilaksanakan minggu 
efektif ke 18 

6.  Hari libur keagamaan 3 minggu 1. Libur awal Ramadhan 



 
 
 
 
 
 
 

                                 

No Kegiatan Alokasi Waktu Keterangan 

2. Libuar sekiar hari Raya 
Idul Fitri 

7.  Kegiatan efektif 
fakultatif 

3 minggu Dilaksanakan minggu ke 1 
sampai dengan ke 3 bulan 
Ramadhan 

8.  Pembagian rapor Setiap akhir 
semester  

Semester 1  

mingu ke 3 bulan 
Desember 

Semester 2  

minggu ke 2 bulan Juni 

9.  Ujian sekolah 2 minggu Minggu ke 1 dan ke 2, 
bulan April 

10.  Ujian Nasional 1 minggu Minggu ke 3 bulan Maret 

11.  Libur Akhir tahun 
pelajaran 

2 minggu Minggu ke 4 Bulan Juni 
dan Minggu  ke 1 bulan 
Juli 

12.  Pembelajaran remedial 
dan pengayaan 

Sepanjang hari 
efektif belajar 

Jadwal pelaksanaan 
berdasarkan kesepakatan 
antara guru mata 
pelajaran dengan siswa 

13.  Hari libur 
umum/nasional 

2 minggu Disesuaikan dengan 
Peraturan Pemerintah 
daerah dan puast. 

 


