
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 dan peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 

mengamanatkan; “Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, 

standar kompetensi lulusan standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar 

penilaian pendidikan”. Komponen standar pengelolaan yang implementasinya kurang 

mendapat perhatian sekolah adalah rencana kerja sekolah. Rencana kerja sekolah 

memerlukan pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Dan 

bagian penting dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana 

kerja sekolah bidang kurikuklum dan pembelajaran adalah peraturan akademik.  

B. Tujuan 

Peraturan akademik ini disusun  untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Pare.  

C. Landasan hukum 

1. UU RI NO.20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 35 ayat 1, pasal 

51 ayat 1 dan 2. 

2. Peraturan Pemerintah RI NO. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

pasal 1, 49, 50, 52, 53 dan 54. 

3. Permendiknas N0. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas N0. 23 tahun 

2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

4. Permendiknas NO. 24 tahun 2006 dan NO. 6 tahun 2007 tentang pelaksanaan 

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. 

5. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. 

6. Permendiknas NO. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

7. Permendiknas NO. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. 

8. Permendiknas NO. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, panduan penilian 5 kelompok mata pelajaran. 

 



D. Pengertian dan Konsep 

1. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi  dan 

dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan 

rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun 

untuk satu tahun pelajaran. 

2. Peraturan akademik berisi tentang : 

a. persyaratan minimal kehadiran peserta didik untuk mengikuti pelajaran dan 

tugas dan guru; 

b. ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan; 

a. ketentuan mengenai hak peserta didik untuk menggunakan fasilitas belajar, 

laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan 

buku perpustakaan. 

3. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang 

ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan 

untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan 

nilai batas ambang kompetensi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 10). 

4. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 

peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau 

kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan 

belajar peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 3). 

5. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu komponen dasar 

(KD) atau lebih (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 4). 

6. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu 

kegiatan pembelajaran.  Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang 

mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut ( Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan 

Lampiran A 5). 

7. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.  Cakupan 

ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada 



semester tersebut (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 6). 

8. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir 

semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir 

semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket.  Cakupan 

ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester 

tersebut (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang 

Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 7). 

9. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik 

yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi 

belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. 

Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek 

kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 

serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur 

dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 9). 

10. Ujian nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian 

kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok 

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian 

Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 10). 

11. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada 

peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencappai kriteria 

ketuntasan yang ditetapkan (Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran remedial 

Direktorat Pembinaan SMA) 

12. Pengayaan merupakan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui 

persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik 

dapat melakukannya (Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pengayaan 

Direktorat Pembinaan SMA) 

13. Fasilitas belajar mencakup seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, 

yang dapat digunakan oleh peserta didik selama mengikuti kegitan pembelajaran 

baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 

14. Layanan konsultasi kepada mata pelajaran merupakan bagian dari program 

pengembangan diri, yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bimbingan 

kepada peserta didik agar siap dan mampu belajar secara efektif, mampu 



mengatasi hambatan dan kesulitan dalam belajar, menguasai keterampilan 

akademik sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata 

pelajaran. 

15. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah pendidik yang memiliki tugas dan 

wewenang untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, 

kehidupan sosial, kemampuan belajar dan pengembangan karir.  Bidang pelayanan 

pengembangan kemampuan belajar dimaksudkan untuk membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah secara 

mandiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

PERATURAN AKADEMIK SMA NEGERI  1 PARE 

 

A. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN 

A.1  Proses Pembelajaran dilaksanakan dalam tahun pelajaran. 

A.2  Satu Tahun Pelajaran dibagi menjadi dua semester. 

A.3  Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran setiap semesternya 

sebanyak 16 - 18 minggu . 

A.4  Hari efektif pembelajaran dalam satu minggu adalah 6 hari, yaitu hari Senin sampai 

dengan Sabtu. 

A.5  Jam belajar diatur sebagai berikut : 

a.  Kelas X  dan  kelas  XI  : 

  Senin,  Selasa,  Rabu,  Kamis     dan Sabtu     pukul 06.45 – 13.30 WIB       

Jumat pukul 06.45 – 11.45 WIB. 

b. Kelas XII  : 

 Senin, Selasa, Rabu,Kamis dan Sabtu pukul 06.45 – 13.30  

Jumat  pukul 06.45 – 11.45 WIB 

 

B. KEHADIRAN PESERTA DIDIK 

B.1 Peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran selama satu tahun pelajaran  

untuk setiap tingkat. 

B.2 Peserta didik wajib hadir mengikuti proses belajar mengajar minimal 90  persen 

kehadiran dalam satu semester. 

B.3 Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan   

(di luar kelas) sesuai karakteristik Mata pelajaran dan tuntutan Standar Isi setiap 

Mata Pelajaran. 

B.4 Peserta didik yang tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar di kelas dihitung 

masuk dalam kegiatan belajar mengajar apabila: 

a. Mengikuti lomba mewakili Sekolah, Kecamatan , Kabupaten, Propinsi maupun 

Negara. 

b. Mengikuti rapat OSIS 

c.  Menghadiri upacara/kegiatan yang ditugaskan oleh OSIS 

d. Mengikuti lomba/pertandingan seni/olahraga dari lembaga resmi dengan 

dibuktikan dengan surat dari induk organisasinya  



e.  Mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan program sekolah.   

Butir (a), (b), (c), (d) dan (e) harus dilengkapi dengan surat tugas dari sekolah. 

 

C. KETIDAKHADIRAN PESERTA DIDIK 

C.1  Ketidakhadiran peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran dapat 

disebabkan karena : 

a. sakit  

b. ijin  

c. tanpa keterangan yang sah. 

C.2   Peserta didik yang tidak hadir karena ijin harus ada surat ijin dari orang tua / 

wali. 

 C.3   Peserta didik yang tidak hadir karena sakit maksimal dua hari harus ada  surat ijin 

dari orang tua/wali. 

C.4   Peserta didik yang yang tidak hadir karena sakit lebih dari dua hari, harus ada 

surat ijin dari orang tua/wali dilampiri surat keterangan sakit/rawat inap dari 

dokter atau rumah sakit. 

 

D. PROSES PENILAIAN 

D.1 Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan secara terencana dan 

berkesinambungan melalui berbagai kegiatan ulangan dan Tugas 

Mandiri/Kelompok. 

D.2   Tugas yang dibebankan guru kepada peserta didik dapat berupa : 

a. Tugas Terstruktur 

b. Tugas Mandiri Tidak Terstruktur 

Peserta didik wajib menyelesaikan seluruh tugas yang dibebankan oleh guru. 

 

E. SYARAT MENGIKUTI PENILAIAN 

E.1 Prosentase minimal kehadiran peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran 

agar dapat diikutsertakan dalam proses penilaian adalah 75 % dari kehadiran 

wajib. 

E.2  Prosentase minimal kehadiran peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran 

agar dapat diikutsertakan dalam proses penilaian adalah 50% dari kehadiran 

wajib, jika ketidakhadirannya akibat ditugaskan sekolah mengikuti kegiatan 

kurikuler dan ekstrakurikuler. 



E.3    Peserta didik yang tidak diikutsertakan proses penilaian akibat tidak memenuhi 

kehadiran minimal, dikembalikan kepada orang tua setelah ada 

pemberitahuan/peringatan kepada orang tua terlebih dahulu. 

E.4 Peserta didik yang tidak mengikuti proses penilaian secara lengkap tidak 

diperkenankan mengikuti UAS/UN. 

 

F. KETENTUAN PENILAIAN 

F.1  Penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan mengacu pada standar 

kompetensi lulusan untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, 

yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

F.2  Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, 

bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk 

meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. 

F.3   Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian 

kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. 

F.4   Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia. 

F.5   Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung 

jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma 

dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, 

adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian. 

F.6  Penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan secara periodik 

melalui: ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan 

ulangan kenaikan kelas. 

 

G. ULANGAN DAN UJIAN 

G.1     Ulangan Harian 

G.1.1   Diadakan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik 

setelah menyelesaikan satu KD atau lebih. 

G.1.2   Materinya meliputi indikator pada KD yang dinilai atau terbatas pada indikator  

yang belum dilakukan penilaian pada penilaian proses. 

G.1.3   Ketuntasan KD ditandai ketuntasan indikator pada KD yang bersangkutan. 

G.1.4   Ulangan Harian dilaksanakan oleh guru masing-masing dan hasilnya wajib 

dibagikan kepada peserta didik. 



G.1.5   Jumlah ulangan harian dalam satu semester ditentukan oleh guru mata 

pelajaran dengan memperhatikan jumlah KD dan jam pelajaran tatap muka 

setiap minggu. 

G.1.6   Setelah seluruh peserta didik tuntas, hasil ulangan harian diolah dengan nilai 

proses dan tugas dan menjadi nilai akhir dari ulangan harian tersebut, 

selanjutnya nilai diserahkan kepada tim penilaian sekolah. 

G.1.7  Peserta didik yang belum mengikuti ulangan harian diberi kesempatan mengikuti 

ulangan harian susulan di luar jam tatap muka berdasarkan kesepakatan dengan 

guru mata pelajaran. 

 

G.2     Ulangan Tengah Semester 

G.2.1   Pelaksanaan ulangan tengah semester dikoordinir satuan pendidikan. 

G.2.2 Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang 

mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 

G.2.3 Bentuk soal ulangan tengah semester diserahkan sepenuhnya pada guru mata 

pelajaran. 

G.2.4  Lembar jawab  ulangan tengah semester setelah dikoreksi guru diserahkan kepada 

peserta didik. 

G.2.5 Hasil ulangan tengah semester yang tuntas diserahkan kepada tim penilaian 

sekolah. 

G.2.6  Peserta didik yang belum mengikuti ulangan tengah semester utama diberi 

kesempatan mengikuti ulangan tengah semester susulan di luar jam tatap muka 

selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan ulangan tengah semester 

utama. 

 

G.3    Ulangan Akhir Semester ( UAS ) 

G.3.1 Ulangah akhir semester untuk memantau kemajuan belajar peserta didik setelah 

proses pembelajaran satu semester. 

G.3.2 Pelaksanaan ulangan akhir semester dikoordinir oleh satuan pendidikan. 

G.3.3 Ulangan akhir semester menggunakan bentuk soal pilihan ganda dikoreksi dengan 

scanner sekolah, sedangkan soal uraian dikoreksi guru mata pelajaran. 

G.3.4 Nilai akhir semester diolah oleh tim penilaian sekolah. 

G.3.5 Analisis hasil ulangan akhir semester untuk perbaikan pembelajaran pada semester 

berikutnya. 

G.3.6 Cakupan  ulangan akhir semester adalah indikator pada KD semester yang 

bersangkutan. 



G.3.7 Dalam memilih indikator guru harus memperhatikan Urgensi, Kontinuitas, 

Relevansi dan Keterpakaian (UKRK). 

G.3.8  Soal ulangan akhir semester setiap mata pelajaran  harus satu macam setiap tingkat 

yang merupakan hasil kesepakatan  tim MGMP sekolah (bukan dari perorangan 

guru). 

 

G.4     Ulangan Kenaikan Kelas (UKK). 

G.4.1 UKK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir tahun 

pelajaran. 

G.4.2   Pelaksanaan ulangan kenaikan kelas dikoordinir oleh satuan pendidikan. 

G.4.3  Tidak ada remedial  test untuk ulangan kenaikan kelas. 

G.4.4   Analisis hasil  UKK untuk perbaikan pembelajaran pada tahun pelajaran berikutnya. 

G.4.5   Cakupan materi UKK mencakup seluruh indikator pada KD semester genap. 

G.4.6  Ulangan kenaikan kelas yang  menggunakan bentuk soal pilihan ganda dikoreksi 

dengan scanner sekolah, sedangkan soal uraian dikoreksi guru mata pelajaran. 

G.4.7   Nilai akhir peserta didik diolah oleh tim penilaian sekolah. 

G.4.8 Soal ulangan kenaikan kelas setiap mata pelajaran  harus satu macam setiap 

tingkat yang merupakan hasil kesepakatan  tim MGMP sekolah (bukan dari 

perorangan guru). 

 

H.  PELAKSANAAN PENILAIAN 

H.1  Penilaian hasil belajar yang diselenggarakan melalui ulangan harian dan tugas 

mandiri/kelompok dilakukan sepenuhnya oleh pendidik. 

H.2  Penilaian hasil belajar yang diselenggarakan melalui ulangan tengah semester, 

ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik dibawah 

koordinasi satuan pendidikan. 

H.3   Ujian Sekolah dilaksanakan oleh satuan pendidikan  

H.4   Ujian Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah 

 

I.  LAPORAN PENILAIAN 

I.1    Nilai akhlak mulia dan kepribadian dihimpun oleh guru BK dari guru Agama dan 

Kewarganegaraan. 

I.2  Nilai pengembangan diri dihimpun oleh guru BK dari  pelatih /Instruktur / 

Pembimbing kegiatan pengembangan diri. 

I.3    Nilai harian diperoleh dari rata-rata  hasil nilai  ulangan harian, tugas, kuis dan unjuk 

kerja. 



I.4   Skala nilai untuk pengetahuan dan praktik memakai skala  0 – 100. 

I.5   Skala nilai kepribadian, Sangat Baik = A, Baik = B, Kurang = C, Sangat Kurang = D. 

I.6   Setiap peserta didik berhak menerima pengembalian hasil  ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas setelah diperiksa 

dan diberi komentar oleh pendidik. 

I.7   Nilai akhir setiap mata pelajaran diperoleh dari  50% Nilai Harian, 25% Nilai Ulangan  

Tengah Semester dan 25% Nilai Ulangan Akhir Semester / Ulangan Kenaikan Kelas. 

I.8   Nilai pada laporan hasil belajar selalu ada deskripsi ketercapaian kompetensi dari 

pendidik berdasarkan  Kompetensi Dasar yang diselesaikan dalam satu semester. 

 

J. REMEDIAL 

J.1  Peserta didik yang belum mencapai KKM pada ulangan harian dan Ulangan Tengah 

Semester harus mengikuti pembelajaran remedial. 

J.2  Pembelajaran remedial diberikan setelah dilakukan analisis terhadap hasil ulangan 

harian ( untuk beberapa KD ) atau Ulangan tengah semester ( untuk beberapa SK ). 

J.3  Bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial: 

a. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika 

jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%; 

b.  Pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial 

lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%; 

c.  Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan jika jumlah 

peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%; 

Pelaksanaan pembelajaran remedial butir (b) dan (c) dapat memanfaatan tutor teman 

sebaya. 

J.4  Semua pembelajaran remedial diakhiri dengan tes ulang. 

J.5  Pembelajaran remedial dan tes ulang dilaksanakan di luar jam tatap muka. 

J.6  Nilai hasil remedial tidak melebihi nilai KKM. 

 

K. PENGAYAAN 

K.1 Peserta didik yang sudah mencapai nilai di atas KKM pada ulangan harian dan Ulangan 

Tengah Semester dapat mengikuti pembelajaran pengayaan. 

K.2  Pembelajaran pengayaan diberikan setelah dilakukan analisis terhadap hasil ulangan 

harian ( untuk beberapa KD ) atau Ulangan tengah semester ( untuk beberapa SK ). 

K.3 Materi pembelajaran pengayaan adalah tambahan kompetensi/materi yang belum 

diketahui peserta didik yang pelaksanaannya dapat berupa kegiatan terstruktur dan 

atau kegiatan mandiri tidak terstruktur. 



K.4 Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan berupa portofolio yang dapat dihargai 

sebagai nilai tambah (lebih). 

 

L. KENAIKAN KELAS  

L. 1   Kriteria Kenaikan Kelas dari kelas X ke Kelas XI adalah sebagai berikut : 

L.1.1  Dilaksanakan pada akhir semester genap  tahun pelajaran yang berjalan. 

L.1.2 Peserta didik harus sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas 

yang bersangkutan 

L.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. 

L.1.3  Mata pelajaran yang nilainya belum mencapai KKM tidak boleh lebih dari tiga. 

L.1.4  Nilai afektif untuk seluruh mata pelajaran sekurang-kurangnya dinyatakan Baik (B). 

L.1.5 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). 

 

L.2     Kriteria Kenaikan Kelas dari kelas XI ke Kelas XII 

L.2.1   Dilaksanakan pada akhir semester genap  tahun pelajaran yang berjalan. 

L.2.2 Peserta didik harus sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas 

yang bersangkutan 

L.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. 

L.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. 

L.2.5   Boleh memiliki maksimal tiga mata pelajaran yang belum mencapai KKM  selain  

mata pelajaran ciri khas program. 

L.2.6  Nilai afektif untuk seluruh mata pelajaran sekurang-kurangnya dinyatakan baik (B). 

L.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). 



 

M. Kelulusan  

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui  rapat Dewan 

Pendidik dengan kriteria : 

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 mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok 

mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

c. lulus ujian sekolah (US) untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

d. lulus UN. 

    Kriteria peserta didik yang dinyatakan lulus ujian nasional 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 yang berlaku dalam tahun pelajaran 2011/2012. 

 

N.  Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Fasilitas Belajar 

  Semua peserta didik mempunyai hak yang sama untuk menggunakan fasilitas belajar di 

sekolah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh sekolah. 

 

N.1 Laboratorium 

N.1.1 Semua peserta didik mempunyai hak yang sama menggunakan laboratorium 

sekolah dengan tidak melanggar jadwal yang telah ditetapkan sekolah.  

N.1.2 Di luar jam efektif pembelajaran, laboratorium sekolah dapat digunakan 

sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran peserta didik sampai dengan 

pukul 15.30 WIB dengan didampingi oleh laboran atau guru pembimbing pada 

event tertentu dengan kesepakatan laboran/guru pembimbing. 

 

N.2 Perpustakaan 

N.2.1.  Peserta didik berhak memanfaatkan perpustakaan sekolah  sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

N.2.2.  Peserta didik dapat memanfaatkan perpustakaan mulai pukul 07.00 sampai 

dengan pukul 15.30 WIB. 



 

N.3  Penggunaan Buku Pelajaran 

 N.3.1  Buku utama pegangan peserta didik adalah buku pelajaran yang tersedia di 

perpustakaan sekolah. 

N.3.2   Buku penunjang pelajaran dapat  dibeli oleh peserta didik , namun sifatnya 

tidak diwajibkan. 

N.3.3   Lembar Kegiatan Peserta didik ( LKS ) yang digunakan merupakan produk MGMP 

SMA Kab. Kediri yang sudah disepakati penggunaannya. 

N.3.4   Buku utama pegangan peserta didik dan buku referensi  atau buku penunjang 

disarankan menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE). 

 

O.   Layanan Konsultasi 

O.1   Layanan Konsultasi guru mata pelajaran 

O.1.1 Layanan konsultasi peserta didik oleh  guru mata pelajaran merupakan bagian 

dari program pengembangan diri yang secara khusus dimaksudkan untuk 

memberikan bimbingan kepada peserta didik agar siap dan mampu belajar 

secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan sesuai tuntutan  

kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran. 

O.1.2 Layanan dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran  maupun di luar jam 

pembelajaran. 

O.1.3  Layanan dapat di luar jam sekolah sesuai kesepakatan guru dengan peserta 

didik dan tetap di lingkungan sekolah. 

O.1.4   Layanan konsultasi yang bersifat mendesak, dapat melalui telepon / hp dengan 

kesepakatan guru yang bersangkutan. 

 

O.2  Layanan Konsultasi Wali kelas 

O.2.1   Layanan konsultasi peserta didik oleh wali kelas dapat dilaksanakan setiap saat 

di dalam jam pelajaran dan di luar jam pelajaran. 

O.2.2   Layanan konsultasi peserta didik oleh wali kelas yang bersifat mendesak  dapat 

dilakukan melalui telepon/hp. 

   

O.3    Layanan Konsultasi Bimbingan Konseling 

O.3.1  Prosedur layanan bimbingan konseling 

O.3.1.1    Seluruh peserta didik akan mendapatkan layanan bimbingan penuh dari BK. 



O.3.1.2    Peserta didik yang mempunyai kepentingan-kepentingan khusus dan 

mendesak, dengan seijin guru dapat meninggalkan pelajaran untuk 

mendapat layanan bimbingan dari BK. 

O.3.1.3    BK menyiapkan jam-jam khusus untuk peserta didik yang akan berkonsultasi 

dan memerlukan bantuan konselor. 

O.3.1.4    Di luar jam efektif pembelajaran, BK menyiapkan layanan bimbingan untuk 

seluruh peserta didik sampai pukul 13.30 WIB 

O.3.1.5    Dalam melaksanakan layanan bimbingan, BK  bekerja sama  dengan wali 

kelas. 

 

O.3.2   Jenis-jenis layanan akademik 

Jenis-jenis layanan akademik yang dapat diperoleh peserta didik di sekolah  meliputi : 

O.3.2.1    Layanan Orientasi, yaitu layanan dalam bentuk kegiatan peserta didik baru 

(MOS ). 

O.3.2.2    Layanan informasi, yaitu layanan dalam bentuk pemberian informasi secara 

verbal dan atau non verbal, baik kepada peserta didik maupun orang tua. 

O.3.2.3    Layanan Penguasaan Konten, yaitu layanan dalam bentuk kegiatan 

remedial,pengayaan, pemantapan, try out dll. 

O.3.2.4    Layanan Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan dalam bentuk 

pembagian kelompok atau kelas dan penyaluran potensi, minat dan bakat  

peserta didik agar mereka berprestasi secara optimal. 

O.3.2.5   Layanan bimbingan kelompok, yaitu bimbingan secara klasikal dengan materi 

tentang tehnik membaca cepat, tehnik membuat ringkasan, tehnik 

menghafal dsb. 

O.3.2.6    Layanan konseling kelompok, yaitu layanan dalam bentuk diskusi kelompok 

dimana setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif membahas 

permasalahan yang telah mereka pilih sehingga setiap anggota kelompok 

dapat belajar dari pengalaman anggota kelompok lainnya. 



BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Peserta didik setiap tahun mengalami perubahan, baik yang naik ke kelas XI dan XII 

terutama peserta didik baru kelas X yang belum mengetahui  hal-hal penting di sekolah. 

Menyadari hal tersebut, peraturan akademik ini diharapkan membantu guru dan 

 peserta didik dalam memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah sekaligus 

membantu dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan diikuti satu tahun ke depan. 

Peraturan akademik ini merupakan rangkaian  kesatuan yang tidak terpisahkan antara 

satu ketentuan dengan ketentuan lainnya dan hanya bisa dipahami apabila menjadi satu 

keseluruhan yang tidak terpisahkan. 

B. Saran 

Sejalan dengan berjalannya waktu, berbagai masukan dari seluruh warga sekolah untuk 

kesempurnaan peraturan akademik tahun berikutnya sangat diharapkan. 
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