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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
penyusunan Kurikulum SMP Negeri 3 Baradatu ini dapat diselesaikan.  
 
Penyusunan Dokumen I dan II Kurikulum SMPN 3 Baradatu dilakukan dengan cara mengadaptasi Model KTSP 
dari sekolah lain dan juga mengacu pada panduan-panduan yang ada seperti Panduan Penyusunan KTSP, 
Panduan Pengembangan Silabus dan RPP,  dan dengan selesainya Kurikulum ini diharapkan sekolah dapat 
melaksanakan program pendidikan sesuai dengan karakteristik,  potensi, dan kebutuhan peserta didik serta 
kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi ang ada/dimiliki dilingkungan SMP Negeri 3 Baradatu 
Kabupaten Wa Kanan.  
 
Penyusunan Kurikulum ini telah melibatkan seluruh Tenaga Pendidik (Dewan Guru), Tenaga Kependidikan dan 
Komite SMP Negeri 3 Baradatu, Nara Sumber  dan telah dikaji  bersama dalam Rapat Kerja SMPN 3 Baradatu 
dan disahkan penggunaan pada tanggal 22  Agustus 2010 
  
Terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan secara aktif dalam rangka penyusunan Dokumen I dan II 
Kurikulum SMPN 3 Baradatu serta kelengkapan lampirannya, terutama kami sampaikan kepada: 
1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan motivasi dalam upaya 

penyusunan dan penyelesaian Kurikulum ini’ 
2. Nara Sumber dari Tim Pengembang Kurikulum Propinsi dan Kabupaten Way Kanan, dan Praktisi Pendidkan  

yang telah memberikan bimbingan teknis dalam proses penyusunannya. 
3. Seluruh Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan (Staf Tata Usaha, Pengelola Perpustakaan, Pengelola 

Laboratorium IPA, Bahasa dll) yang telah berbuat dengan maksimal dalam upaya menyusun Dokumen 
Kurikulum yang diharapkan. 

4. Seluruh Pengurus/Anggota Komite Sekolah dan wali murid SMPN 3 Baradatu yang telah memberikan saran 
dan kritik untuk kemajuan SMPN 3 Baradatu. 

5. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penyusunan kurikulum SMP 
Negeri 3 Baradatu. 

 
Kami menyadari bahwa penyusunan materi setiap komponen dalam Kurikulum ini masih jauh dari sempurna. 
Karenanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan kurikulum 
SMP Negeri 3 Baradatu dimasa mendatang. 
 
Mudahan-mudahan dengan kurikulum ini diharapkan seluruh warga sekolah  dapat menggunakannya sebagai 
acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan pembelajaran di SMP Negeri 3 Baradatu. Semoga Allah 
SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua. Amin. 

                C1`  
                   Baradatu, 20 Agustus 2010. 

          Kepala SMPN 3 Baradatu 
 

 

          MUHAMMAD ZAYADI, S.Pd 
                                  NIP. 19711115 199401 1 002 
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BAB I 

   PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  
 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang 
disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Pengembangannya 
harus berdasarkan satuan pendidikan, potensi daerah, atau karakteristik daerah, sosial 
budaya masyarakat setempat dan peserta didik.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 
ayat (1) menyatakan bahwa “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada 
standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” dan ayat 
(2) menyebutkan bahwa “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 
daerah, dan peserta didik”. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan 
dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok 
atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi 
dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan 
dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.   

Dalam rangka melaksanakan perundangan tersebut, telah diterbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi 
delapan standar, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar 
penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar tenaga 
kependidikan, dan standar pembiayaan. Pasal 17 (ayat 2) PP tersebut menyatakan bahwa 
“ Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan 
kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar 
kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota 
yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan 
departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, 
MA, dan MAK. Sejak keluarnya  PP. No. 19 Tahun 2005 secara resmi  penyusunan 
kurikulum menjadi tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah), 
dengan demikian tidak lagi dikenal istilah kurikulum nasional yang dulu menjadi 
tanggung jawab pemerintah pusat.  
 
Kurikulum disusun/dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi 
tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi 
daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh 
satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan 
kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. 
 
Untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut di atas dan guna mencapai tujuan 
pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan pendidikan sekolah pada khususnya, 
SMP Negeri 3 Baradatu Kabupaten Way Kanan, sebagai lembaga pendidikan tingkat 
dasar telah berupaya menyusun/mengembangkan  Kurikulum SMP Negeri 3 Baradatu 
Tahun Pelajaran 2009/2010.  

Melalui Kurikulum ini diharapkan sekolah dapat melaksanakan program pendidikan 
sesuai dengan karakteristik,  potensi, dan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, dalam 
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pengembangannya melibatkan seluruh warga sekolah  dengan berkoordinasi kepada 
pemangku kepentingan di lingkungan sekitar sekolah. 
 

 

B. Tujuan Penyusunan/Pengembangan Kurikulum SMPN 3 Baradatu 

Secara umum penyusunan Kurikulum SMP Negeri 3 Baradatu bertujuan agar  seluruh 
warga sekolah ( Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite 
Sekolah/Wali Murid, Siswa, masyarakat) memeliki acuan/ panduan  dalam 
menyelenggarakan, mengelola mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran di 
SMPN 3 Baradatu dalam upaya menuju pencapaian tujuan pendidikan Nasional. 
 
 Secara khusus, penyusunan kurikulum ini adalah bertujuan agar peserta didik:  
1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
2. menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan teknologi dan seni;  
3. berinteraksi sosial baik dengan teman, guru, dan masyarakat setempat maupun 

lingkungan sekitar;  
4. mengaktualisasikan diri sesuai bakat, minat, dan potensi yang dimiliki.  
5. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar  yang  

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 
6. menumbuhkembangkan nilai-nilai nasaionalisme dan kebangsaan (patriotisme); 
7. memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat berdasarkan kesetaraan jender. 

C. Prinsip Pengembangan Kurikulum  

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 

1. berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan 
lingkungannya. 

2. beragam dan terpadu (Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman 
karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta 
menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat 
istiadat, status sosial ekonomi, dan jender). 

3. beragam dan terpadu 
4. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
5. relevan dengan kebutuhan kehidupan 
6. menyeluruh dan berkesinambungan 
7. belajar sepanjang hayat 
8. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah  

 

D. Landasan Hukum 

Penyusunan  dan Pengembangan Kurikulum SMP Negeri 3 Baradatu, mengacu kepada:  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 129a/U/2004 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (SNP). 
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5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang  Standar Isi 
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

6. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006 
Tentang Standar Kompetensi Lulusan. 

7. PERMENDIKNAS Nomor 24 Tahun 2006 dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
pelaksanaan Permendiknas  Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006 

8. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2007 
Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan  Dasar dan 
Menengah. 

9. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2007 
Tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

10. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007 
Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. 

11. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor 41 Tahun 2007 
Tentang  Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah  

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelengaraan Pendidikan.  

13. Keputusan Rapat Dewan Pendidik/Guru, Tenaga Kependidikan dan Pengurus Komite 
Sekolah SMP Negeri 3 Baradatu tanggal   20 Agustus 2010 
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BAB II 
TUJUAN PENDIDIKAN 

 
A.  Tujuan Pendidikan Nasional  dan Pendidikan Dasar. 

1. Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertqwa kepda Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab.(UU Nomor 20 Tahun 2003)  

2. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. 

 

B. Visi Sekolah 

1. Visi Pendidikan Nasional: Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial 

yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah. (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim 

Pendidikan Nasional. 

2. Visi Pendidikan Kabupaten Way Kanan: Terwujudnya sumber daya manusia 

berdasarkan Imtaq dan Iptek serta berdaya saing. 

3. Visi Sekolah: “Terwujudnya lulusan SMP Negeri 3 Baradatu yang ”Berakhlak Mulia 

dan Unggul dalam Prestasi”  

Indikator  Visi:  
1. Terwujudnya nilai-nilai akhlak mulia dalam pergaulan antar siswa, guru, orang tua 

dan masyarakat yang dilingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 
2. Terwujudnya peningkatan pengembangan standar isi kurikulum yang sesuai 

tuntutan dan tantangan masa depan. 
3. Terwujudnya pengembangan standar proses pembelajaran yang diselenggarakan 

secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). 
4. Terwujudnya pengembangan  standar penilaian pendidikan yang sesuai dengan 

tuntutan perekembangan kurikulum.  
5. Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan dalam bidang akademik yang meningkat 

setiap tahun. 
6. Terwujudnya pencapaian prestasi non akademik sekolah/ektrakurikuler yang 

meningkat setiap tahun. 

7. Terwujudnya pencapaian Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pendidikan nasional. 

8. Terwujudnya pencapaian standar sarana dan prasarana pendidikan yang relevan, 

mutakhir dan berwawasan kedepan.  

9. Terwujudnya pengembangan standar pengelolaan pendidikan yang tangguh dengan 

penerapan/ implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 

10. Terwujudnya pengembangan lingkungan sekolah yang  bersih, indah dan rindang 
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dan menjadi salah satu sumber proses pembelajaran. 

11. Terwujudnya pencapaian pengembangan berbagai ketrampilan yang sesuai dengan 

minat dan bakat siswa.  

C.  MISI Sekolah 

1. Melaksanakan pembinaan yang menghasilkan lulusan siswa yang beriman, bertaqwa 

dan berakhlak mulia. 

2. Melaksanakan dan mengembangkan standar isi kurikulum yang sesuai tuntutan dan 

tantangan masa depan. 

3. Melaksanakan proses Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan 

(PAKEM). 

4. Melaksanakan standar penilaian pendidikan yang sesuai dengan tuntutan 

perekembangan kurikulum.  

5. Meningkatkan pencapaian Standar kompetensi Lulusan (SKL) setiap tahun. 

6. Meningkatkan pencapaian prestasi kegiatan non akademik/ekstrakurikuler  

7. Meningkatkan pencapaian Standar Kompetensi  Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pendidikan nasional. 

8. Mewujudkan pencapaian kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dan 

pembelajaran yang relevan, mutakhir dan berwawasan kedepan. 

9. Mewujudkan pengembangan pengelolaan pendidikan yang tangguh dengan 

inplementasi Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS )  

10. Mewujudkan  lingkungan sekolah yang bersih, indah dan rindang yang menjadi salah 

satu sumber proses pembelajaran. 

11. Terwujudnya pencapaian pengembangan berbagai ketrampilan yang sesuai dengan 

minat dan bakat siswa.  

 

D. TUJUAN Sekolah Tahun 2010/2013 

Pada akhir tahun pelajaran 2010/2013 diharapkan telah terwujud:         

1. Menghasilkan pola pembinaan yang menghasilkan lulusan siswa yang beriman, 
bertaqwa dan berakhlak mulia dengan indikasi :  
1.1 Tersedianya Program dan dokumen hasil pembinaan kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler dibidang keagamaan dalam peningkatan Imtaq antara lain: 

1.1.1 Bimbingan pengamalan ibadah fardu dan Sunat perorangan dan 

berjamaah. 

1.1.2 Bimbingan baca tulis Al Qur’an. 

1.1.3 Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI) 

1.2 Semua siswa muslim mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar 

mencapai 70% 
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1.3 Tersedianya buku-buku bacaan penunjang tentang peningkatan keimanaan dan 

ketaqwaan serta pembinaan akhlak yang mulia minimal 10 judul, dengan rasio 1 

buku : 5 siswa. 

1.4 Tersedianya buku penunjang  Sub Mata Pelajaran Akhlak untuk kelas 7 – 9 

1.5 Terciptanya budaya sekolah yang Sopan, Tertib, disiplin dan Jujur seperti 

mengucapkan salam setiap bertemu dengan  warga sekolah, melaksanakan do’a 

bersama pada jam pertama dan setelah jam pelajaran terakhir, selalu bersikap 

ramah-tamah setiap bertemu warga sekolah dan terciptanya tolensi antar umat 

beragama. 

1.6 Tersedianya program dan dokumen/Naskah Tatakrama & Tatatertib kehidupan 
Sosial Sekolah (Siswa, Kepala   Sekolah, Guru, Pegawai Sekolah, Orang tua & 
masyarakat). 

 

2.   Menghasilkan perangkat pengembangan standar isi kurikulum yang sesuai tuntutan dan 

tantangan masa depan sbb: 

2.1 Menghasilkan Dokumen Kurikulum SMPN 3 Baradatu (Dokumen I dan II).  

2.2 Menghasilkan pengembangan  Silabus yang lengkap untuk kelas 7-9 semua mata 

pelajaranan. 

2.3 Menghasilkan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

lengkap untuk kelas 7-9 semua mata pelajaranan. 

2.4 Mengahasilkan Dokumen Program Tahunan (Prota), Program Semester setiap 

tahun 

2.5 Menghasilkan perhitungan/rincian minggu efektif, tidak efektif  dan jumlah jam 

efektif 

2.6 Menghasilkan penyusunan dan pengembangan Silabus, RPP muatan lokal mata 

pelajaran Ketrampilan Pertanian dan Bahasa Lampung untuk kelas 7-9.  

2.7 Menghasilkan program Pengembangan Diri untuk kelas 7-9 yang meliputi bidang 

kegiatan diantaranya: 

2.7.1 Bimbingan dan Konseling 

2.7.2 Rohani Islam (Rohis) 

2.7.3 Kepramukaan 

2.7.4 Kesenian 

2.7.5 Olahraga 

2.7.6 PMR 

 
3.  Semua guru menerapkan proses pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan (PAKEM) dengan indikasi: 
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3.1 Semua guru mata pelajaran pada semua jenjang kelas telah melaksanakan/ 

menggunakan berbagai strategi pembelajaran utamanya Contextual Teaching and 

Learning (CTL). 

3.2 Tersedianya program dan dokumen tentang pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

pendekatan CTL.  

3.3 Adanya peningkatan inovasi bahan pembelajaran, baik secara kualitas maupun 

kuantitas. 

3.4 Adanya peningkatan inovasi pengelolaan kelas/pengelolaan pembelajaran. 

3.5 Tersedianya program dan dokumen hasil pelaksanaan pembinaan khusus  terhadap 

siswa yang berbakat, khususnya kelompok mata pelajaran Bahasa dan MIPA 

(Pembinaan Tim Olimpiade Sains dan Matematika). 

3.6 Menghasilkan dokumen bahan ajar semua mata pelajaran yang disusun oleh guru. 

 

4.   Menghasilkan pencapaian pengembangan standar penilaian pendidikan yang sesuai dengan 

tuntutan perekembangan kurikulum dengan indikasi: 

4.1    Adanya dokumen perangkat penilaian berbagai ragam untuk semua mata pelajaran 

semua jenjang kelas. 

4.2    Adanya dokumen hasil berbagai model penilaian: ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, Latihan Ujian 

Nasional,Ujian Nasional, Ujian Sekolah dll. 

4.3    Adanya dokumen pelaksanaan analisis hasil penilaian SK/KD setiap mata pelajaran. 

4.4    Adanya dokumen pelaksanaan kegiatan Remidial dan Pengayaan. 

4.5    Adanya dokumen kumpulan Kisi-kisi soal setiap mata pelajaran. 

4.6    Adanya dokumen kumpulan soal setiap mata pelajaran (Bank soal) 

 

5.  Tercapainya peningkatan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan Standar  Kompetensi 

Lulusan (SKL) setiap tahun sbb: 

5.1    Pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk rata-rata setiap mata 

pelajaran pada setiap semester atau akhir tahun  minimal nilai 65. 

5.2 Peningkatan pencapaian rata-rata dan Standar  Kompetensi Lulusan (SKL).  

5.3 Adanya dokumen berbagai macam lomba, uji coba dan jenis lainnya untuk 

meningkatkan prestasi peserta didik.  

5.4 Adanya dokumen pemberian penghargaan/hadiah bagi siswa yang berprestasi 

dibidang akademis dan non akademis/ ekstrakurikuler 

 

6. Menghasilkan peningkatan prestasi kegiatan non akademik/ekstrakurikuler setiap tahunnya 

meliputi bidang kegiatan diantaranya : 
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6.1 Tersedianya Program dan dokumen hasil pembinaan pengurus OSIS yang trampil 

dan mandiri  

6.2 Dibidang Kepramukaan telah memiliki 2 regu inti ( Pa dan Pi) Pramuka Penggalang 

dengan kualitas 90 % mencapai TKU tingkat Penggalang Ramu. 

6.3 Dibidang Olahraga Prestasi (lari, maraton, tenis meja) yang mampu berprestasi juara 

1 tingkat Kabupaten.  

6.4 Dibidang Kesenian ( seni musi, mawalan, seni tradisional, ketrampilan) yang mampu 

berprestasi terbaik tingkat Kabupaten. 

6.5 Dibidang UKS/PMR : Trampil menjadi petugas PMR/P3K didalam dan diluar 

lingkungan sekolah. 

7.  Menghasilkan peningkatan Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pendidikan nasional sbb  

7.1 Terdapat peningkatan Kompetensi Pendidik aspek profesionalime, paedagogik, 

sosial, kepribadian yang dibuktikan dengan lulus sertifikasi guru.  

7.2 Terdapat peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling (BK) 

7.3 Terdapat peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan yaitu: 

7.3.1 Terdapat peningkatan Kompetensi  Kepala Sekolah/ Wakil Kepala 

Sekolah/Pembatu Kepala Sekolah.  

7.3.2 Terdapat peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi/TU.  

7.3.3 Terdapat peningkatan Kompetensi Pengelola Laboratorium/Laboran.  

7.3.4 Terdapat peningkatan Kompetensi Pengelola Laboratorium Bahasa. 

7.3.5 Terdapat peningkatan Kompetensi Pengelola Perpustakaan/Pustakawan.  

7.3.6 Terdapat Peningkatan Kompetensi Pembina Pramuka minimal telah 

mengikuti KMD. 

7.3.7 Terdapat Peningkatan Kompetensi Pembina UKS/PMR. 

7.3.8 Terdapat Peningkatan Kompetensi Pembina Olahrga Prestasi. 

7.4 Tersedianya media/buletin yang diterbitkan Sekolah (Buletin Sekolah) secara 

berkala. 

7.5 Guru telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mencapai 40%. 

 
8.  Menghasilkan pengembangan kelengkapan prasarana dan sarana pendidikan dan 

pembelajaran yang relevan, mutakhir dan berwawasan kedepan dengan indikasi tampak 

pada:. 

 81.   Adanya prasarana pendidikan/gedung seperti:   

8.1.1 Pemasangan tralis besi pengaman ruang  komputer/multi media.  

8.1.2 Penambahan Ruang Kelas Baru minimal 3 (tiga) ruang 
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8.2 Tersedianya sarana/media pembelajaran sesuai perkembangan ilmu Pengetahuan 

Teknologi dan Informasi sbb : 

8.2.1 Tersedianya buku buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran dengan 

ratio buku :  siswa adalah 1: 5 

8.2.2 Tersedianya buku penunjang dan reperensi untuk siswa dengan ratio 1: 10 

8.2.3 Penambahan alat-alat Laboratorium Pengetahuan Alam. 

8.2.4 Tersedianya alat peraga/ media pembelajaran/bahan praktek semua mata   

pelajaran minimal terpenuhi 

8.2.5 Tersedianya  minimal 20 unit Komputer + 1 unit Printer dan jaringan internet 
untuk Mata pelajaran TIK. 

8.2.6 Pengadaan minimal  2 unit Komputer + 2 unit Printer di ruang guru  

8.2.7 Penambahan minimal 1 unit Laptop + 1 unit LCD Projektor 

9.   Menghasilkan pengembangan Standar Pengelolaan Pendidikan yang tangguh dengan 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) dengan indikasi : 

9.1 Adanya dokumen Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) untuk jangka panjang, 

menengah dan pendek. 

9.2 Penyusunan dan pengembangan Rencana Kerja Tahunan yang meliputi: 

- Pengelolaan Kurikulum 

- Pengelolaan Kesiswaan 

- Pengelolaan ketenagaan  

- Pengelolaan  Sarana dan prasarana 

- Pengelolaan Keuangan 

- Pengelolaan Ketatausahaan  

- Pengelolaan Bimbingan dan Konseling  

- Pengelolaan Hubungan Masyarakat. 

9.3 Diimplementasikannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang meliputi:   

9.3.1 Adanya pengembangan Struktur keorganisasian sekolah sesuai dengan 

kebutuhan beserta tupoksi dan pedoman-pedoman kerjanya. 

9.3.2 Adanya pengembangan pedoman pembagian tugas (Job discription) yang 

jelas bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pengelolaan 

sekolah 

9.3.3 Adanya penyusunan dan pengesahan RAPBS setiap awal tahun pelajaran, 

melalui musyawarah Dewan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Komite 

Sekolah/Wali murid. 

9.3.4 Pelaksanaan penilaian DP3 yang terbuka/transparan 

9.4 Melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan pendidikan kepada 

berbagai pihak yang tekait, baik menyangkut bidang akademik, non akademik atau 

manajemen sekolah lainnya. 
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10. Menghasilkan  lingkungan sekolah yang bersih, indah dan rindang yang menjadi sumber 

pembelajaran ketrampilan/kecakapan hidup minimal 90% tercapai dengan  indikasi 

tampak pada : 

11.1 Adanya  taman sekolah yang tertata dengan indah. 

11.2 Adanya tanaman hias, bonsai dll yang menghiasi lingkungan sekolah 

11.3 Adanya pogram dan dokumen Pemeliharaan keindahan dan kebersihan lingkungan 

sekolah. 

11.4 Pemanfaatan lingkungan sekolah menjadi salah satu sumber pembiyaan operasional 

sekolah dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
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BAB III 
  STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM SMPN 3 BARADATU 

 
A. Struktur dan Muatan Kurikulum  
 

1. Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh 
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap 
mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus 
dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur 
kurikulum. Kompetensi dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar 
yang dikembangkan berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Muatan 
lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum 
Struktur kurikulum SMP Negeri 3 Baradatu meliputi sejumlah mata pelajaran termasuk 
Pengembangan Diri seperti tabel berikut: 

 

Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII  VIII  IX 

A.  Mata Pelajaran    
1. Pendidikan Agama 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan  2 2 2 

3. Bahasa Indonesia  4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 

5. Matematika 4 4 4 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial  4 4 4 

8. Seni Budaya  2 2 2 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 

2 2 2 

10. Teknologi Informasi dan Komunikasi  2 2 2 

B.   Muatan Lokal     

    1  Bahasa Lampung 2 2 2 

C.  Pengembangan diri * 
       C.1  Bimbingan dan Konseling (BK) 

       C.2   Pramuka 

2 **) 
1 

1 

2 **) 
1 

1 

 
1 

- 

Jumlah 34 34 34 

2** Ekuvalen 2 Jam pembelajaran  
Catatan: *)  Adanya penambahan 2 jam untuk Pendidikan Agama karena membentuk 

siswa berakhlak mulia sesuai Visi sekolah.  
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2. Muatan Kurikulum  

Muatan kurikulum SMPN 3  Baradatu meliputi sejumlah mata pelajaran yang 
ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai 
dengan Kelas IX. Materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan 
bagian dari muatan kurikulum. 
Sebagaimana tercantum dalam struktur kurikulum di atas maka muatan kurikulum 
tingkat satuan  pendidikan di SMPN 3 Baradatu terdiri dari : 

 
a. Mata Pelajaran Wajib. 

Mata pelajaran merupakan materi bahan ajar berdasarkan landasan keilmuan yang 
akan dibelajarkan kepada peserta didik sebagai beban belajar melalui metode dan 
pendekatan tertentu. 

 
Mata Pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan 
pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam standar isi 
yang terdiri dari :  

 
 1).  Pendidikan Agama  

Pendidikan agama yang diselenggarakan di SMP Negeri 3 Baradatu adalah agama 
Islam.  
Tujuan:  
 Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik sesuai keyakinan 

agamanya masing-masing;  
 Memberikan wawasan terhadap keberagaman agama di Indonesia;  
 Menumbuhkembangkan sikap toleransi antarumat beragama.  

 

Ruang lingkup:  
1)  Pendidikan Agama Islam:  

 • Alquran dan Hadits  
 • Aqidah  
 • Akhlak  

 • Fiqih  
 • Tarikh dan Kebudayaan Islam  

 
b.   Kewarganegaraan dan Kepribadian  

Tujuan:  
Memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang kesadaran hidup 
berbangsa dan bernegara dan pentingnya penanaman rasa persatuan dan kesatuan.  
Ruang lingkup:  

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta 
lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, 
sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan 
jaminan keadilan.  

2. Norma, Hukum dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata 
tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan 
daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum 
dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.  
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3. Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 
anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, 
penghormatan dan perlindungan HAM.  

4. Kebutuhan Warganegara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai 
warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 
pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 
warganegara.  

5. Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan 
dasar negara dengan konstitusi.  

6. Kekuasan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 
pemerintahan daerah  dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem 
politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem 
pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.  

7. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 
negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara,pengamalan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.  

8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri 
Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan 
organisasi internasional, serta mengevaluasi globalisasi.  

c.  Bahasa Indonesia  
Tujuan:  
Membina keterampilan berbahasa secara lisan dan tertulis serta dapat 
menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan sarana pemahaman terhadap 
IPTEK.  

Ruang lingkup:  
1. Mendengarkan  
2. Berbicara  
3. Membaca  
4. Menulis  

  
 d.   Bahasa Inggris  

Tujuan:  
Membina keterampilan berbahasa dan berkomunikasi secara lisan dan tertulis 
untuk menghadapi perkembangan IPTEK dalam menyongsong era globalisasi.  
Ruang lingkup:  
1. kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami dan/atau menghasilkan 

teks lisan dan/atau tulis yang direalisasikan dalam empat keterampilan 
berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis secara 
terpadu untuk mencapai tingkat literasi functional;  

2. kemampuan memahami dan menciptakan berbagai teks fungsional pendek dan 
monolog serta esei berbentuk procedure, descriptive, recount, narrative, dan 
report. Gradasi bahan ajar tampak dalam penggunaan kosa kata, tata bahasa, 
dan langkah-langkah retorika;  

3. kompetensi pendukung, yakni kompetensi linguistik (menggunakan tata bahasa 
dan kosa kata, tata bunyi, tata tulis), kompetensi sosiokultural (menggunakan 
ungkapan dan tindak bahasa secara berterima dalam berbagai konteks 
komunikasi), kompetensi strategi (mengatasi masalah yang timbul dalam 
proses komunikasi dengan berbagai cara agar komunikasi tetap berlangsung), 
dan kompetensi pembentuk wacana (menggunakan piranti pembentuk wacana).  
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e.  Matematika  
Tujuan:  
Memberikan pemahaman logika dan kemampuan dasar Matematika dalam rangka 
penguasaan IPTEK.  
Ruang lingkup:  

1. Bilangan  
2. Aljabar  

3. Geometri dan Pengukuran  
 4. Statistika dan Peluang  
  

f.  Ilmu Pengetahuan Alam  
Tujuan:  
Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk menguasai 
dasar-dasar sains dalam rangka penguasaan IPTEK.  
Ruang lingkup:  

1. Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan  
2. Materi dan Sifatnya  

3. Energi dan Perubahannya  
4. Bumi dan Alam Semesta  

 
g.   Ilmu Pengetahuan Sosial  

Tujuan:  
Memberikan pengetahuan sosiokultural masyarakat yang majemuk, 
mengembangkan kesadaran hidup bermasyarakat serta memiliki keterampilan 
hidup secara mandiri.  
Ruang lingkup:  
1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan  

2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan  
3. Sistem Sosial dan Budaya  

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan  
 

h.  Seni Budaya  
Tujuan:  
Mengembangkan apresiasi seni, daya kreasi, dan kecintaan pada seni budaya 
nasional.  
Ruang lingkup:  
1. Seni Rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan 
sebagainya. 

2. Seni Musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan 
alat musik, apresiasi karya musik.  

3. Seni Tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan 
tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari.  

4. Seni Teater, mencakup keterampilan olah tubuh, olah pikir, dan olah suara yang 
pementasannya memadukan unsur seni musik, seni tari, dan seni peran.  
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i.    Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  
Tujuan:  
Menanamkan kebiasaan hidup sehat, meningkatkan kebugaran dan keterampilan 
dalam bidang olahraga, menanamkan rasa sportifitas, tanggung jawab disiplin dan 
percaya diri pada peserta didik.  
Ruang lingkup;  
1. Permainan dan Olahraga, meliputi: olahraga tradisional, permainan, eksplorasi 

gerak, keterampilan lokomotor nonlokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, 
kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu 
tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya.  

2. Aktivitas Pengembangan, meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen 
kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. 

3. Aktivitas Senam, meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 
ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. 
 

  
 j.  Teknologi Informasi dan Komunikasi  

Tujuan:  
 Memberikan keterampilan dalam bidang teknologi informatika dan komunikasi 

yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik.  
       Ruang lingkup:  

1. Perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, 
memanipulasi, dan menyajikan informasi;  

2. Penggunaan alat bantu untuk memproses dan memindah data dari satu perangkat 
ke perangkat lainnya.  

 
B. Muatan Lokal 

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang 

disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, Muatan lokal yang menjadi ciri khas 

daerah Provinsi Lampung dan diterapkan di SMPN 3 Baradatu adalah Bahasa Daerah 

Lampung. 

 
C. Kegiatan Pengembangan Diri 

 
Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan, bakat, 

minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah ketersediaan sumber tenaga 

manusia, dan ketersediaan sarana prasarana sekolah. 

Pengembangan Diri di SMPN 3  Baradatu meliputi program sebagai berikut: 

1. Pengembangan diri yang terprogram sbb: 

a. Bimbingan dan Konseling (BK).  
b. Pramuka  
c. Rohis  
d. Olahraga (Voli, Bulu Tangkis ) 
e. Kesenian ( Tari, Paduan Suara ) 
f. Mading 
g. Palang Memaja Remaja (PMR) 
h. Bimbingan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 
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Kegiatan ekstrakurikuler  seorang siswa dapat memilih salah satu dari kegiatan yang 
ditawarkan di atas. 
 

2. Pengembangan diri yang bersifat spontan /rutin antara lain adalah: 
a. Mengucap salam kepada guru  dan sesama teman.  

b. Berdoa sebelum dan sesudah KBM. 

c. Bersalaman dengan guru ketika tiba dan pulang sekolah. 

d. Melaksanakan kegiatan Jum’at bersih.  

e. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar Nasional 

f. Melaksanakan 7 K, menegakkan disiplin dan lain-lain 

3. Pelaksanaan Pengembangan Diri 
Kegiatan pengembangan dilaksanakan di bawah bimbingan para guru dan walikelas 

serta dikoordinasi oleh guru BK. Kegiatan ini meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan 

pelayanan konseling, terdiri atas: 

Semua butir di atas dikemas dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu Terprogram dan tak 

terprogram. Tak terprgram ini meliputi : Rutin dan insidentil, Spontan, keteladan. 

 

No Jenis Kegiatan 

H a r i  Waktu Ket. 

Se- 
nin 

Sela- 
Sa 

Ra- 
bu 

Ka- 
mis 

Jum’ 
at 

Sab- 
tu 

07.30 - 
12.00 

 

 

1 Bimbingan 
Konseling 

 

v v v v v v   

2 Pramuka       v   

3 Olahraga : 
-  Voli 
-  Bulu angkis 

        

4 Kesenian  
-  Tari 
-   Paduan Suara 

        

5 Rohis v v v v v v 12.00-12.40 Jadwal bergirlir 
perkelas 

6 PMR      v 14.00-16.00  

7 Mading 

 
        

 

D.    Beban Belajar 
Pengaturan beban belajar di SMPN 3 Baradatu 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 satuan pendidikan. Beban 
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belajar setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan jam 

pembelajaran. 

 Pengaturan beban belajar dengan sistem paket diatur sebagai berikut : 

1.    Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan 

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan  alokasi waktu untuk 

setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun 

ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. 

Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan dialokasi untuk remidial dan pengayaan 

dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, di 

samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran tertentu seperti untuk mempersiapkan 

para siswa kelas IX dalam mengikuti Ujian Nasional (UN).  

2.    Beban belajar kegiatan tatap muka perjam pembelajaran berlangsung selama   40  

(empat puluh) menit. 

3.    Beban belajar kegiatan tatap muka perminggu adalah 34 jam. 

4.    Peserta didik menyelesaikan program pendidikan dengan menggunakan sistem 

paket dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. 

5.    Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 

dalam sistem paket 0% - 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang 

bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan 

kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. 

 

E.   Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ) adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan 

oleh satuan pendidikan merupakan nilai batas ambang kompetensi yang harus dicapai 

oleh setiap siswa dalam satu semester. 

 

SMP Negeri 3 Baradatu secara bertahap dan berkelanjutan selalu mengusahakan 

peningkatan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mencapai ketuntasan ideal.  

 

Penetapan KKM setiap mata pelajaran mengacu pada 3 komponen, yaitu memperhatikan 

Kompleksitas indikator (kesulitan & kerumitan), daya dukung (sarana/prasarana, 

kemampuan guru, lingkungan, dan biaya) dan intake siswa (masukan kemampuan siswa) 

serta hasil analisis data empiris dan hasil musyawarah tenaga Pendidik (dewan guru).  

Oleh karena itu, KKM mata pelajaran pun berbeda. Berdasarkan analisis tiap indikator, 

kompetensi dasar, Standar Kompetensi  maka ditetapkan KKM mata pelajaran sebagai 

berikut:  
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Mata Pelajaran 

Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 

VII VIII IX 

A.  Mata Pelajaran :    

1.  Pendidikan Agama 65 65 65 

2.  Pendidikan Kewarganegaraan  60 60 60 

3.  Bahasa Indonesia  65 65 65 

4.  Bahasa Inggris 60 60 60 

5.  Matematika 60 60 60 

6.  Ilmu Pengetahuan Alam 65 65 65 

7.  Ilmu Pengetahuan Sosial  65 65 65 

8.  Seni Budaya  70 70 65 

9.  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 

70 70     65 

 10. Teknologi Informasi dan    
Komunikasi  

65 65 65 

B.  Muatan Lokal : 

     1. Bahasa Lampung 

70 70 70 

JUMLAH 715 715 705 

RATA-RATA KETUNTASAN 65 65 64 

 

 

F. Kenaikan Kelas dan Kelulusan 

1. Penilaian proses dan hasil belajar. 

Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh Pendidik/guru terhadap siswa 

secara berkesinambungan bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian Standar 

Kompetensi/Kompetensi Dasar dan Indikator setiap mata pelajaran yang telah 

ditetapkan dalam Silabus.  

Penilaian hasil belajar digunakan untuk: 

  Menilai pencapaian Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar dan Indikator   

  Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar 

  Memperbaiki proses pembelajaran. 

  
2. Penilaian Hasil Belajar 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20  Tahun 
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, bahwa Penilaian Hasil Belajar 
dilaksanakan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 
semester dan ulangan kenaikan kelas, Ujian Sekolah, Ujian Nasional dengan 
penjelasan sbb:  
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a. 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.  

b. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara priodik untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar 

(KD) atau lebih. 

c. Ulangan Tengah Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 

minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang 

merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 

d. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ulangan 

meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada semester 

tersebut. 

e. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik diakhir 

semester genap pada satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi 

peserta didik diakhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang 

merepresentasikan seluruh KD pada semester tersebut. 

f. Ujian sekolah/madrasah 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 pengetahuna 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 Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah yang 

ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

g. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran 

pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran dalam rangka 

menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. 
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3. Pelaksanaan Remidial dan Pengayaan 

 

Karena satuan pendidikan menggunakan prinsip mastery learning (ketuntasan belajar), 

ada perlakuan khusus untuk peserta didik yang belum maupun sudah mencapai 

ketuntasan. Siswa yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial, 

sedangkan siswa yang sudah mencapai KKM mengikuti kegiatan pengayaan.  

1. Program Remedial (Perbaikan)  

a.    Remedial wajib diikuti oleh siswa yang belum mencapai KKM dalam setiap 

kompetensi dasar dan /atau indikator.  

b. Kegiatan remedial dilaksanakan di dalam/di luar jam pembelajaran.  

c.    Kegiatan remedial meliputi remedial pembelajaran dan remedial penilaian.  

d. Penilaian dalam program remedial dapat berupa tes maupun nontes.  

e.    Kesempatan mengikuti kegiatan remedial.  

f.    Nilai remedial dapat melampaui KKM.  

 

2. Program Pengayaan  

a.     Pengayaan boleh diikuti oleh siswa yang telah mencapai KKM dalam setiap  

kompetensi dasar.  

b. Kegiatan pengayaan dilaksanakan di dalam/di luar jam pembelajaran.  

c.   Penilaian dalam program pengayaan dapat berupa tes maupun nontes.  

d. Nilai pengayaan yang lebih tinggi dari nilai sebelumnya yang bisa 
diperhitungkan.  

 
4.  Aspek Penilaian Per Mata Pelajaran. 

1.   Pendidikan Agama. 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Agama 

dapat dikelompokkan dalam aspek: 

a. Kemampuan untuk mengembangkan konsep dan nilai-nilai kehidupan 

beragama. 

b. Kemampuan untuk menerapkan konsep dan nilai-nilai kehidupan 

beragama melalui praktik atau pengalaman belajar. 

Berdasarkan hal itu, nilai hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor juga 

mencakup aspek: 

a. Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai, 

b. Penerapan. 
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Untuk kepentingan pembelajaran dan penilaian, analisis terhadap seluruh 

INDIKATOR diperlukan untuk menentukan indikator-indikator yang termasuk ke 

dalam masing-masing aspek. Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor 

merupakan keputusan akhir yang menyimpulkan pencapaian setiap aspek. 

 

2.   Pendidikan Kewarganegaraan 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dapat dikelompokkan dalam aspek: 

a. Kemampuan untuk mengembangkan konsep dan nilai-nilai kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

b. Kemampuan untuk menerapkan konsep dan nilai-nilai kehidupan 

berbangsa dan bernegara melalui praktik atau pengalaman belajar. 

Berdasarkan hal itu, nilai hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor juga 

mencakup aspek: 

a. Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai, 

b. Penerapan. 

Untuk kepentingan pembelajaran dan penilaian, analisis terhadap seluruh indikator 

diperlukan untuk menentukan indikator-indikator yang termasuk ke dalam masing-

masing aspek. Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor merupakan keputusan 

akhir yang menyimpulkan pencapaian pada setiap aspek. 

 

3.   Bahasa  Indonesia 

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP dikelompokkan dalam 

aspek: 

a. Mendengarkan, 

b. Berbicara, 

c. Membaca  

d. Menulis 

Penilaian dalam rapor dikelompokkan ke dalam aspek: 

a. Mendengarkan 

b. Berbicara 

c. Membaca 

d. Menulis 
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Ketika memasukkan nilai pada rapor guru  memberikan kesimpulan nilai sub aspek 

kemampuan berbahasa sesuai dengan aspek penilaiannya. Sedangkan nilai 

Kemampuan Bersastra disimpulkan secara keseluruhan dan masuk dalam aspek 

penilaian apresiasi sastra. 

 

4.   Bahasa Inggris 

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMP dikelompokkan dalam 

aspek: 

a. Mendengarkan, 

b. Berbicara, 

c. Membaca  

d. Menulis. 

Penilaian dalam rapor dikelompokkan ke dalam aspek: 

a. Mendengarkan, 

b. Berbicara, 

c. Membaca  

d. Menulis 

Oleh sebab itu, ketika memasukkan nilai pada rapor, guru memberikan kesimpulan 

nilai sesuai dengan aspek-aspek dalam Standar Kompetensi tersebut.  

 

5.   Matematika 

Standar kompetensi mata pelajaran matematika SMP terdiri dari 4. aspek yaitu : (a) 

Bilangan; (b) Aljabar; (c) Geometri dan pengukuran; (d) Peluang dan statistika; 

Kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dalam pembelajaran 

matematika yang mencakup ke empat aspek tersebut diatas adalah mencakup : (a) 

Pemahaman konsep; (b) Penalaran; (c) Pemecahan masalah; (d) 

Mengkomunikasikan gagasan (e) Menghargai kegunaan matematika. 

Penilaian matematika dalam rapor dikelompokkan menjadi  aspek: 

a. Pemahaman Konsep dan Penalaran  

b. Pemecahan masalah 

 

6.   Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam dapat dikelompokkan dalam: 
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a. Pemahaman dan Penerapan Konsep mencakup semua sub ranah dalam ranah kognitif. 

b. Kinerja Ilmiah 

Kinerja Ilmiah mencerminkan semua aktivitas yang melatih dan 

mengembangkan keterampilan serta sikap ilmiah dalam mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam  

Berdasarkan hal di atas aspek Penilaiannya dikelompokkan menjadi: 

a. Pemahaman dan Penerapan konsep 

b. Kinerja Ilmiah 

7.   Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dikembangkan menjadi beberapa 

indikator. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan menjadi aspek: 

a. Kemampuan untuk mengembangkan konsep kehidupan sosial, dan 

b. Kemampuan untuk menerapkan konsep kehidupan sosial melalui Praktik atau 

Pengalaman Belajar. 

Berdasarkan hal itu, nilai hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

yang dicantumkan dalam Rapor mencakup aspek: 

a. Penguasaan Konsep, 

b. Penerapan. 

Untuk kepentingan pembelajaran dan penilaian, analisis terhadap seluruh indikator 

dipertukan untuk menentukan indikator-indikator yang termasuk ke dalam masing-

masing aspek. Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor merupakan keputusan 

akhir yang menyimpulkan pencapaian pada setiap aspek. 

 8.  Seni Budaya 

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Seni  Budaya meliputi bidang: 

a. Seni Rupa, 

b. Seni Musik, 

c. Seni Tari, 
Satuan pendidikan boleh memilih satu atau dua dari bidang seni tersebut. Bidang 
seni tersebut  kemudian menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar 
yang mencakup: 

a. Apresiasi, 
b. Kreasi, 
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Penilaian dalam rapor dikelompokkan ke dalam aspek: 

a. Kognitif 

b. Apresiasi/Kreasi 
Untuk mengisi rapor nilai KD konsepsi dilebur ke dalam aspek apresiasi dan/atau 
kreasi sesuai dengan tuntutan kompetensinya. Nilai KD apresiasi masuk ke dalam 
aspek penilaian apresiasi, sedangkan nilai KD kreasi masuk ke dalam aspek 
penilaian kreasi. Jadi masing-masing cabang seni memiliki nilai kreasi dan 
apresiasi.  Hal ini untuk mencegah bentuk penilaian yang teoritis pada mata 
pelajaran Kesenian. 

 
9.  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani , olah raga dan 
kesehatan terdiri atas: 
a. Permainan dan Olahraga, 

b. Aktivitas Pengembangan, 
c. Uji diri/senam, 

d. Aktivitas Ritmik, 
e. Akuatik  
f. Pendidikan Luar Kelas. 

g. Kesehatan 
Aspek penilaian yang dimasukan ke dalam rapor adalah: 

a. Teori / Kognitif 

b. Praktik / Psikomotor 
Untuk aspek kesehatan yang terdapat pada standar kompetensi di integrasikan pada 

semua aspek penilaian mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

 
10. Pilihan : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Standar kompetensi untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 
dikelompokkan dalam: 
a. Pemahaman Konsep, Pengetahuan, dan Operasi Dasar, 

b. Pengolahan Informasi untuk Produktivitas, dan 
c. Pemecahan masalah, eksplorasi, dan komunikasi. 

Aspek penilaian dalam rapor adalah: 

a. Teori / Kognitif 
b. Praktik / Psikomotor 

Dengan demikian, semua nilai yang berkaitan dengan Pemahaman Konsep, 

Pengetahuan, dan Operasi Dasar  dimasukkan ke dalam aspek penilaian Etika 

Pemanfaatan. Nilai Pengolahan Informasi untuk Produktivitas dimasukkan ke 

dalam aspek penilaian Pengolahan dan Pemanfaatan Informasi. Nilai Pemecahan 
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masalah, eksplorasi, dan komunikasi dimasukkan ke dalam aspek penilaian 

Penugasan Proyek. 

 
11. Muatan Lokal 

Muatan Lokal ditetapkan oleh daerah/satuan pendidikan, maka pengelompokan 

nilai dalam rapor ditetapkan oleh daerah/satuan pendidikan masing-masing.  

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP dikelompokkan dalam 

aspek: 

a. Mendengarkan, 

b. Berbicara, 

c. Membaca  

d. Menulis 

Penilaian dalam rapor dikelompokkan ke dalam aspek: 

a. Mendengarkan 

b. Berbicara 

c. Membaca 

d. Menulis 

 

5. Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan 
a. Rumus Perhitungan Nilai Raport 

      Nilai Raport adalah pencapaian hasil belajar peserta didik secara komulatif dalam satu 

semester. Komulatif artinya perata-rataan dari: rata-rata nilai Ulangan Harian per 

kompetensi dasar atau indikator, Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan Akhir 

Semester.  

Rata-rata Nilai Tugas, Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan Akhir 

Semester bobotnya adalah: 20% : 40% : 20% : 20% atau 1 : 2 : 1 : 1 

   Rumus Perhitungan Nilai Raport Akhir Semester sbb: 

                    
 

 
NR   =  Nilai Raport Akhir Semester  

T      =  Nilai rata-rata Tugas (nilai Tugas, PR)       

                    UH    =  Nilai rata-rata Ulangan Harian  

                    UTS  =  Nilai Ulangan Tengah Semester 

                    UAS  =  Nilai Ulangan Akhir Semester 

             

NR = T + 2UH + UTS + UAS 
  5 
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b.  Kriteria Kenaikan Kelas 

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran untuk peserta 

didik kelas VII dan kelas VIII 

      Adapun Kriteria kenaikan kelas adalah sebagai berikut : 

1) Siswa dinyatakan NAIK KELAS, apabila yang telah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal pada semua Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar dan 

Indikator pada semua mata pelajaran. 

2) Siswa dinyatakan harus MENGULANG DI KELAS YANG SAMA jika : 

a). Siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal pada kelompok   

mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok Kewarganegaraan 

dan Kepribadian atau, 

b).  tidak menuntaskan SK / KD  lebih dari 3 mata  pelajaran untuk semua 

kelompok mata pelajaran sampai pada batas akhir tahun ajaran, atau; 

c).  Jika karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan fisik, 

emosi atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai 

kompetensi yang ditargetkan atau: 

d). Jika  ketidakhadiran siswa pada proses pembelajaran  jam efektif tanpa  

keterangan dalam 1 tahun lebih dari 20 hari. 

c. Kriteria Kelulusan 

Sesuai dengan ketentuan PP Nomor: 19 Tahun 2005 ps. 72 ayat 1 peserta didik 

dinyatakan lulus dari dari SMP Negeri 3 Baradatu setelah : 

1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran mulai kelas VII sampai dengan 

IX. 

2) Lulus Ujian Sekolah untuk kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak mulia, 

kelompok Kewarganegaraan dan Kepribadian, kelompok mata pelajaran Estetika, 

kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan, dan untuk 

kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

3) Lulus Ujian Nasional. 
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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. 

Beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kalender pendidikan 

SMPN 3 Baradatu sebagai berikut: 

- Permulaan tahun pelajaran  adalah waktu dimulainya kegiatan Masa Orientasi Siswa 

(MOS) yang dikoordinir oleh Waka Urusan kesiswaan. Dalam kegiatan MOS siswa  

mempelajari hal ihwal tentang sekolah yang meliputi Visi, Misi dan Tujuan sekolah, tata 

tertib sekolah, aturan penilaian pendidikan aitu ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, 

remidial, pengayaan, Ujian Nasional,  Ujian sekolah, ketentuan kenaikan kelas dan 

kelulusan dll. 

- Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pe,mbelajaran  untuk setiap tahun 

pelajaran. Sekolah dapat mengalokasikan lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan 

keadaan dan kebutuhannya.  

- Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi 

jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah 

jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. 

- Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran 

terjadwal. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, 

Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan 

dapat menetapkan hari libur khusus. 

- Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun 

pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan 

hari libur khusus. 

- Libur jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran digunakan 

untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun.  

- Hari libur umum/nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan jenis 
pendidikan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.   
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BAB IV 

PENUTUP 
 
Kurikulum SMPN 3 Baradatu merupakan acuan dan pedoman bagi  bagi Tanaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan didalam melaksanakan seluruh proses pendidikan dan pembelajaran di 

SMPN 3 Baradatu dalam upaya mencapai Visi Sekolah yaitu Menjadikan SMPN 3 Baradatu  

sebagai lembaga pendidikan yang membentuk siswa ”Berakhlak Mulia dan Unggul dalam 

Prestasi” 
 

Kurikulum ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga proses kegiatan 

belajar mengajar di SMPN 3 Baradatu menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, 

menantang, mencerdaskan dan sesuai dengan keadaan daerah serta kebutuhan peserta didik.  
 

Sebagaimana dinyatakan didalam PP Nomor 74 Pasal 3, bahwa salah satu dari 4 (empat) 

Komptensi yang harus dimiliki oleh guru adalah Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan 

Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 

a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; 

b. pemahaman terhadap peserta didik; 

c. pengembangan kurikulum atau silabus; 

d. perancangan pembelajaran; 

e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 

f. pemanfaatan teknologi pembelajaran; 

g. evaluasi hasil belajar; dan 

h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

 

Sehubungan dengan Kompetensi di atas diharapkan kepada para Guru SMPN 3 Baradatu 

selaku pengembang kurikulum atau Silabus dan Pengembang Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sekaligus sebagai pelaksananya, didalam pelaksanaan Kurikulum 

dokumen I dan II dapat melakukan evaluasi/penilaian terus-menerus serta didokumentasikan 

dengan baik sehingga menjadi bahan bagi penyempurnaan Kurikulum SMPN 3 Baradatu di 

tahun berikutnya.  


