BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan
Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk
mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3) memerintahkan
agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan
produk undang-undang pendidikan pertama pada awal abad ke-21. Undang-undang ini menjadi
dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi,
desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejak
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, undang-undang tentang sistem pendidikan
nasional telah mengalami beberapa kali perubahan.
Pendidikan nasional, sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai
pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab
tantangan zaman yang selalu berubah. Makna manusia yang berkualitas, menurut UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia terdidik
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama
dalam pembangunan bangsa dan karakter.
Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan
proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa
depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan
negara Indonesia sepanjang jaman.
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Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu
unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses
berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa
kurikulum, yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai
instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan
dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan
pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. LANDASAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
1. Landasan Yuridis
Secara konseptual, kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan
masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis,
kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik
mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai
dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan
bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada
dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan.
Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan
Pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23
tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
2. Landasan Fiosofis
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI
nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Untuk mengembangkan dan
membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi
mengembangkan segenap potensi peserta didik “menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
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menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab” (UU RI nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional maka pengembangan kurikulum
haruslah berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di
masa mendatang.
Pendidikan berakar pada budaya bangsa. Proses pendidikan adalah suatu proses
pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan
pengembang budaya bangsa. Melalui pendidikan berbagai nilai dan keunggulan budaya di
masa lampau diperkenalkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi budaya dirinya, masyarakat,
dan bangsa yang sesuai dengan zaman dimana peserta didik tersebut hidup dan
mengembangkan diri. Kemampuan menjadi pewaris dan pengembang budaya tersebut akan
dimiliki peserta didik apabila pengetahuan, kemampuan intelektual, sikap dan kebiasaan,
keterampilan sosial memberikan dasar untuk secara aktif mengembangkan dirinya sebagai
individu, anggota masyarakat, warganegara, dan anggota umat manusia.
Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dengan
segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Oleh karena
itu, konten pendidikan yang mereka pelajari tidak semata berupa prestasi besar bangsa di
masa lalu tetapi juga hal-hal yang berkembang pada saat kini dan akan berkelanjutan ke masa
mendatang. Berbagai perkembangan baru dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial,
politik yang dihadapi masyarakat, bangsa dan umat manusia dikemas sebagai konten
pendidikan. Konten pendidikan dari kehidupan bangsa masa kini memberi landasan bagi
pendidikan untuk selalu terkait dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek
kehidupan, kemampuan berpartisipasi dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik,
dan memosisikan pendidikan yang tidak terlepas dari lingkungan sosial, budaya, dan alam.
Lagipula, konten pendidikan dari kehidupan bangsa masa kini akan memberi makna yang
lebih berarti bagi keunggulan budaya bangsa di masa lalu untuk digunakan dan dikembangkan
sebagai bagian dari kehidupan masa kini.
Peserta didik yang mengikuti pendidikan masa kini akan menggunakan apa yang
diperolehnya dari pendidikan ketika mereka telah menyelesaikan pendidikan 12 tahun dan
berpartisipasi penuh sebagai warganegara. Atas dasar pikiran itu maka konten pendidikan
yang dikembangkan dari warisan budaya dan kehidupan masa kini perlu diarahkan untuk
memberi kemampuan bagi peserta didik menggunakannya bagi kehidupan masa depan
terutama masa dimana dia telah menyelesaikan pendidikan formalnya. Dengan demikian
sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menjadi konten pendidikan harus dapat digunakan
untuk kehidupan

paling tidak satu sampai dua dekade dari sekarang. Artinya, konten
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pendidikan yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan dan dikembangkan dalam
kurikulum harus menjadi dasar bagi peserta didik untuk dikembangkan dan disesuaikan
dengan kehidupan mereka sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warganegara yang
produktif serta bertanggungjawab di masa mendatang.
3. Landasan Teoritis
Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori
pendidikan berbasis kompetensi.
Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional
sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas
nasional dinyatakan sebagai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan
tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. Standar
Kompetensi Lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP nomor 19 tahun
2005).
Standar Kompetensi Lulusan dikembangkan menjadi Standar Kompetensi Lulusan
Satuan Pendidikan yaitu SKL SD, SMP, SMA, SMK. Standar Kompetensi Lulusan satuan
pendidikan berisikan 3 (tiga) komponen yaitu kemampuan proses, konten, dan ruang lingkup
penerapan komponen proses dan konten. Komponen proses adalah kemampuan minimal
untuk mengkaji dan memproses konten menjadi kompetensi. Komponen konten adalah
dimensi kemampuan yang menjadi sosok manusia yang dihasilkan dari pendidikan.
Komponen ruang lingkup adalah keluasan lingkungan minimal dimana kompetensi tersebut
digunakan, dan menunjukkan gradasi antara satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan
di atasnya serta jalur satuan pendidikan khusus (SMK, SDLB, SMPLB, SMALB).
Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan
dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan
dimana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum dirancang untuk memberikan pengalaman
belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan dan
pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan tersebut. Hasil dari pengalaman
belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan
kualitas yang dinyatakan dalam SKL.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU nomor 20 tahun 2003; PP
nomor 19 tahun 2005). Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dirancang baik
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dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten
dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada Standar
Kompetensi Lulusan.
Konten pendidikan dalam SKL dikembangkan dalam bentuk kurikulum satuan
pendidikan dan jenjang pendidikan sebagai suatu rencana tertulis (dokumen) dan kurikulum
sebagai proses (implementasi). Dalam dimensi sebagai rencana tertulis, kurikulum harus
mengembangkan SKL menjadi konten kurikulum yang berasal dari prestasi bangsa di masa
lalu, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang. Dalam dimensi
rencana tertulis, konten kurikulum tersebut dikemas dalam berbagai mata pelajaran sebagai
unit organisasi konten terkecil. Dalam setiap mata pelajaran terdapat konten spesifik yaitu
pengetahuan dan konten berbagi dengan mata pelajaran lain yaitu sikap dan keterampilan.
Secara langsung mata pelajaran menjadi sumber bahan ajar yang spesifik dan berbagi untuk
dikembangkan dalam dimensi proses suatu kurikulum.
Kurikulum dalam dimensi proses adalah realisasi ide dan rancangan kurikulum
menjadi suatu proses pembelajaran. Guru adalah tenaga kependidikan utama yang
mengembangkan ide dan rancangan tersebut menjadi proses pembelajaran. Pemahaman guru
tentang kurikulum akan menentukan rancangan guru (Rencana Program Pembelajaran/RPP)
dan diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Peserta didik berhubungan
langsung dengan apa yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran

dan menjadi

pengalaman langsung peserta didik. Apa yang dialami peserta didik akan menjadi hasil belajar
pada dirinya dan menjadi hasil kurikulum. Oleh karena itu proses pembelajaran harus
memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi
dirinya menjadi hasil belajar yang sama atau lebih tinggi dari yang dinyatakan dalam Standar
Kompetensi Lulusan.
Kurikulum berbasis kompetensi adalah “outcomes-based curriculum” dan oleh karena
itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari
SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian
kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang
dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik.
Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi adalah:
(1) Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi
Inti (KI) mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar (KD).
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(2) Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang
harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran
(3) Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu
mata pelajaran di kelas tertentu.
(4) Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik,
dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran ditandai oleh
banyaknya KD suatu mata pelajaran. Untuk SD pengembangan sikap menjadi kepedulian
utama kurikulum.
(5) Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris kompetensi bukan konsep, generalisasi,
topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan “disciplinary–based curriculum” atau
“content-based curriculum”.
(6) Kompetensi Dasar

yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling

memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran.
(7) Proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang
memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi dimana pengetahuan
adalah konten yang bersifat tuntas (mastery). Keterampilan kognitif dan psikomotorik
adalah kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan. Sedangkan sikap adalah
kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan proses
pendidikan yang tidak langsung.
(8) Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya
segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi
pada tingkat memuaskan (Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM dapat dijadikan tingkat
memuaskan).
4. Landasan Empiris
Pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi
dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2005 sampai dengan 2008 berturut-turut 5,7%,
5,5%, 6,3%, 2008: 6,4% . Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan lebih
tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara- negara ASEAN sebesar 6,5 – 6,9 % .
Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda
berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, ulet, jujur, dan mandiri, sangat diperlukan untuk
memantapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Generasi seperti ini
seharusnya tidak muncul karena hasil seleksi alam, namun karena hasil gemblengan pada tiap
jenjang satuan pendidikan dengan kurikulum sebagai pengarahnya.
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Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi,
dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun
ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Kurikulum harus mampu membentuk manusia
Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk
memajukan jatidiri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi
sebagai satu entitas bangsa Indonesia.
Dewasa ini, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus
pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi
muda, misalnya pada kasus-kasus perkelahian massal. Walaupun belum ada kajian ilmiah
bahwa kekerasan tersebut bersumber dari kurikulum, namun beberapa ahli pendidikan dan
tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi
kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif dan keterkungkungan peserta didik di
ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Oleh karena itu,
kurikulum perlu direorientasi dan direorganisasi terhadap beban belajar dan kegiatan
pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan ini.
Berbagai elemen masyarakat telah memberikan kritikan, komentar, dan saran berkaitan
dengan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Beban belajar ini bahkan secara
kasatmata terwujud pada beratnya beban buku yang harus dibawa ke sekolah. Beban belajar
ini salah satunya berhulu dari banyaknya mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar.
Oleh karena itu kurikulum pada tingkat sekolah dasar perlu diarahkan kepada peningkatan 3
(tiga) kemampuan dasar, yakni baca, tulis, dan hitung serta pembentukan karakter.
Berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, manipulasi,
termasuk masih adanya kecurangan di dalam Ujian Nasional/UN menunjukkan mendesaknya
upaya menumbuhkan budaya jujur dan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran di dalam
satuan pendidikan. Maka kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai
kejujuran pada peserta didik.
Pada saat ini, upaya pemenuhan kebutuhan manusia telah secara nyata mempengaruhi
secara negatif lingkungan alam. Pencemaran, semakin berkurangnya sumber air bersih,
adanya potensi rawan pangan pada berbagai belahan dunia, dan pemanasan global merupakan
tantangan yang harus dihadapi generasi muda di masa kini dan di masa yang akan datang.
Kurikulum seharusnya juga diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepedulian generasi
muda terhadap lingkungan alam dan menumbuhkan kemampuan untuk merumuskan
pemecahan masalah secara kreatif terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan pangan.
Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai, mutu pendidikan Indonesia harus terus
ditingkatkan. Hasil studi PISA (Program for International Student Assessment), yaitu studi
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yang memfokuskan pada literasi bacaan, matematika, dan IPA, menunjukkan peringkat
Indonesia baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. Hasil studi TIMSS (Trends
in International Mathematics and Science Study) menunjukkan siswa Indonesia berada pada
ranking amat rendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang komplek, (2) teori,
analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan
(4) melakukan investigasi. Hasil studi ini menunjukkan perlu ada perubahan orientasi
kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten namun pada aspek
kemampuan esensial yang diperlukan semua warga negara untuk berperanserta dalam
membangun negara pada masa mendatang.

C. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
1. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata
pelajaran. Atas dasar prinsip tersebut maka kurikulum sebagai rencana adalah rancangan
untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah
menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum
sebagai proses adalah totalitas pengalaman belajar peserta didik di satu satuan atau jenjang
pendidikan untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam rencana. Hasil
belajar adalah perilaku peserta didik secara keseluruhan dalam menerapkan perolehannya di
masyarakat.
2. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan,
dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah mengenai Wajib Belajar 12
Tahun maka Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum
adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan
selama 12 tahun. Selain itu sesuai dengan fungsi dan tujuan jenjang pendidikan dasar dan
pendidikan menengah serta fungsi dan tujuan dari masing-masing satuan pendidikan pada
setiap jenjang pendidikan maka pengembangan kurikulum didasarkan pula atas Standar
Kompetensi Lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta Standar Kompetensi
satuan pendidikan.
3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa
sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas
dalam berbagai mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk pengetahuan dikemas secara
khusus dalam satu mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk sikap dan ketrampilan
dikemas dalam setiap mata pelajaran dan bersifat lintas mata pelajaran dan diorganisasikan
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dengan memperhatikan prinsip penguatan (organisasi horizontal) dan keberlanjutan
(organisasi vertikal) sehingga memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran.
4. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan dan pengetahuan yang
dirumuskan dalam kurikulum berbentuk Kemampuan Dasar dapat dipelajari dan dikuasai
setiap peserta didik (mastery learning) sesuai dengan kaedah kurikulum berbasis
kompetensi.
5. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Atas dasar prinsip perbedaan
kemampuan individual peserta didik, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam sikap,
keterampilan dan pengetahuan). Oleh karena itu beragam program dan pengalaman belajar
disediakan sesuai dengan minat dan kemampuan awal peserta didik.
6. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik
serta lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik
berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar.
7. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi,
dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, budaya,
teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu konten kurikulum harus
selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni; membangun
rasa ingin tahu dan kemampuan bagi peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan
secara tepat hasil-hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
8. Kurikulum harus relevan dengan

kebutuhan kehidupan. Pendidikan tidak boleh

memisahkan peserta didik dari lingkungannya dan pengembangan kurikulum didasarkan
kepada prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan hidup. Artinya,
kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan
di lingkungan masyarakatnya sebagai konten kurikulum dan kesempatan untuk
mengaplikasikan yang dipelajari di kelas dalam kehidupan di masyarakat.
9. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pemberdayaan peserta didik untuk belajar
sepanjang hayat dirumuskan dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar yang dapat
digunakan untuk mengembangkan budaya belajar.
10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan
daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan
nasional dikembangkan melalui penentuan struktur kurikulum, Standar Kemampuan/SK dan
Kemampuan Dasar/KD serta silabus. Kepentingan daerah dikembangkan untuk membangun
MA Al-Aziziyah Putri/doc/K13-Juni-2021

manusia yang tidak tercabut dari akar budayanya dan mampu berkontribusi langsung kepada
masyarakat di sekitarnya. Kedua kepentingan ini saling mengisi dan memberdayakan
keragaman dan kebersatuan yang dinyatakan dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk
membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian
kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan
yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Kekurangan tersebut harus
segera diikuti dengan proses perbaikan terhadap kekurangan dalam aspek hasil belajar yang
dimiliki seorang atau sekelompok peserta didik.
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi MA. Al-Aziziyah Putri
Cerdas dan Berakhlaqul Karimah Berlandaskan al-Qur'an t.

B. Misi MA. AI-Aziziyah Putri
1. Mengembangkan dan mewujudkan lembaga pendidikan menengah yang cerdas dalam
managemen, cerdas dalam pelayanan dan cerdas dalam berkreasi dan berinovasi
berlandaskan nilai-nilai akhlaqul mulia.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlaq mulia.
3. Menyiapkan peserta didik yang cerdas intelektual, cerdas spritual, cerdas emosional serta
cerdas raga yang mampu bersaing pada tingkat pendidikan lanjutan serta mampu berkarya di
tengah masyarakat.
4. Menyiapkan peserta didik dengan basic al-Qur'an serta akhlaq mulia yang mampu menjadi
tauladan bagi semua.

C. TUJUAN - TUJUAN;
1. Tujuan Madrasah
a. Menjadikan MA Al-Aziziyah Putri sebagai lembaga pendidikan menengah yang mampu
menjawab segala tantangan global dimasa yang akan datang berlandaskan al-Qur'an
dengan mengembangkan manajemen berbasis madrasah dengan perangkat pendidikan
berbasis teknologi.
b. Mewujudkan sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan yang unggul dalam
penguasaan IMTAQ dan IPTEK.
c. Mewujudkan alumni serta lulusan yang mampu bersaing pada jenjang pendidikan
lanjutan serta dapat mengabdikan diri di tengah masyarakat.
d. Mewujudkan para alumni atau lulusan yang berakhlaq mulia serta mampu
mengintegrasikan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

2.

Identifikasi Tantangan Nyata
a. Masih rendahnya tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, disiplin dan kemauan belajar
siswi.
b. Masih kurangnya tenaga guru yang memiliki kemampuan/kualitas yang memadai.
c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di Madrasah Aliyah AlAziziyah
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Putri (terutama ruang belaj ar, ruang laboratorium, perpustakaan dan ruang keterampilan
komputer yang belum memadai).
d. Rendahnya kualitas siswi baru (input).
e. Masih rendahnya kualitas lulusan dari segi akademik.

3.

Sasaran / Tujuan Situasional
a. Penambahan ruang kelas baru (RKB)
b. Peningkatan kualitas pelaksanaan KBM
c. Peningkatan kualitas Guru dan Pegawai
d. Penambahan sarana dan prasarana pendidikan yang berhubungan langsung dengan KBM
dalam mensukseskan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dengan standar
nasional
e. Penambahan koleksi buku pembelajaran untuk siswa dan buku pegangan untuk guru.
f. Menambah refrensi dan alat peraga perpustakaan yang sangat minim.
g. Mengadakan fasilitas untuk bidang studi TIKOM
h. Menambah peralatan dan bahan untuk peningkatan LAB - MIPA

4.

i.

Pengadaan fasilitas olah-raga.

j.

Penataan administrasi dan peningkatan manajemen madarasah/Madrasah.

Indentifikasi Fungsi-Fungsi Yang Diperlukan Setiap Sasaran
a. Tersedianya Ruang Kelas Baru (RKB) untuk kelancaran KBM
b. Dapat meningkatkan kualitas kinerja guru dan pegawai
c. Dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan
d. Tertatanya administrasi Madrasah Aliyah Al-Aziziyah Putri sesuai ketentuan
e. Terjadinya peningkatan nilai rata-rata Nilai Akhir Ujian Nasional
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BAB III
STRUKTUR KURIKULUM

Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender
pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas:
- Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap
satuan atau jenjang pendidikan
- Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka.
Kedua kelompok mata pelajaran tersebut (wajib dan pilihan) terutama dikembangkan
dalam struktur kurikulum pendidikan menengah (SMA dan SMK) sementara itu mengingat
usia dan perkembangan psikologis peserta didik usia 7 – 15 tahun maka mata pelajaran pilihan
belum diberikan untuk peserta didik SD dan SMP.
Untuk menerapkan konsep kesamaan antara SMA dan SMK maka dikembangkan
kurikulum Pendidikan Menengah yang terdiri atas Kelompok mata pelajaran Wajib dan Mata
pelajaran Pilihan. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 (Sembilan) mata pelajaran dengan beban
belajar 18 jam per minggu. Konten kurikulum (Kompetensi Inti/KI dan KD) dan kemasan
konten serta label konten (mata pelajaran) untuk mata pelajaran wajib bagi SMA dan SMK
adalah sama. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam
belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya.
Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik (SMA) serta pilihan akademik dan
vokasional (SMK). Mata pelajaran pilihan ini memberikan corak kepada fungsi satuan
pendidikan dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Beban belajar
di SMA untuk Tahun X, XI, dan XII masing-masing 43 jam belajar per minggu. Satu jam
belajar adalah 45 menit.
Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah kelompok mata pelajaran wajib sebagai berikut.

MATA PELAJARAN

Kelompok Wajib
1.
Pendidikan Agama
2.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3.
Bahasa Indonesia
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ALOKASI WAKTU BELAJAR
PER MINGGU
X

XI

XII

3

3

3

2

2

2

4

4

4

4.

Matematika

4

4

4

Sejarah Indonesia

2

2

2

Bahasa Inggris

2

2

2

Seni Budaya

2

2

2

Prakarya

2

2

2

Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan

2

2

2

23

23

23

Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA)

20

20

20

Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (SMK)

28

28

28

5.
6.
7.
8.
9.

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok Wajib per minggu
Kelompok Peminatan

Kompetensi Dasar mata pelajaran wajib memberikan kemampuan dasar yang sama
bagi tamatan Pendidikan Menengah antara mereka yang belajar di SMA dan SMK.
Bagi mereka yang memilih SMA tersedia pilihan kelompok peminatan (sebagai ganti
jurusan) dan pilihan antar kelompok peminatan dan bebas. Nama Kelompok Peminatan
digunakan karena memiliki keterbukaan untuk belajar di luar kelompok tersebut sedangkan
nama jurusan memiliki konotasi terbatas pada apa yang tersedia pada jurusan tersebut dan tidak
boleh mengambil mata pelajaran di luar jurusan.
Struktur Kelompok Peminatan Akademik (SMA) memberikan keleluasaan bagi peserta
didik sebagai subjek tetapi juga berdasarkan pandangan bahwa semua disiplin ilmu adalah
sama dalam kedudukannya. Nama kelompok minat diubah dari IPA, IPS dan Bahasa menjadi
Matematika dan Sains, Sosial, dan Bahasa. Nama-nama ini tidak diartikan sebagai nama
kelompok disiplin ilmu karena adanya berbagai pertentangan fisolosfis pengelompokan disiplin
ilmu. Berdasarkan filosofi rekonstruksi sosial maka nama organisasi kurikulum tidak terikat
pada nama disiplin ilmu.
Terlampir di bawah adalah mata pelajaran peminatan dan mata pelajaran pilihan (pendalaman
minat dan lintas minat).
MATA PELAJARAN
Kelompok Wajib
Peminatan Matematika dan Sains
I
1
Matematika
2
Biologi
3
Fisika
4
Kimia
Peminatan Sosial
II
1
Geografi
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X
23

Kelas
XI
23

XII
23

3
3
3
3

4
4
4
4

4
4
4
4

3

4

4

2
Sejarah
3
Sosiologi dan Antropologi
4
Ekonomi
Peminatan Bahasa
III
1
Bahasa dan Sastra Indonesia
2
Bahasa dan Sastra Inggris
3
Bahasa dan Sastra Asing lainnya
4
Sosiologi dan Antropologi
Mata Pelajaran Pilihan
Pilihan Pendalaman Minat atau Lintas Minat
Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia
Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh
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3
3
3

4
4
4

4
4
4

3
3
3
3

4
4
4
4

4
4
4
4

6
73
41

4
75
43

4
75
43

BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI

A. Implementasi Kurikulum
Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah
propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
1. Pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk
melaksanakan kurikulum.
2. Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara
nasional.
3. Pemerintah propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait.
4. Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional
kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait.
Stategi Implementasi Kurikulum terdiri atas:
1. Pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan yaitu:
- Juli 2013: Kelas I, IV, VII, dan X
- Juli 2014: Kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI
- Juli 2015: kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII
2. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dari tahun 2013 – 2015
3. Pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru dari tahun 2012 – 2014
4. Pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya
sekolah (budaya kerja guru) terutama untuk SMA dan SMK, dimulai dari bulan Januari –
Desember 2013
5. Pendampingan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi untuk menemukan kesulitan dan
masalah implementasi dan upaya penanggulangan: Juli 2013 – 2016
B. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan/PTK
Pelatihan PTK adalah bagian dari pengembangan kurikulum. Pelatihan PTK disesuaikan
dengan strategi implementasi yaitu: Tahun pertama 2013 sampai tahun 2015 ketika
kurikulum sudah dinyatakan sepenuhnya diimplementasikan.
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Strategi pelatihan dimulai dengan melatih calon pelatih (Master Trainer) yang terdiri atas
unsur-unsur, yaitu Dinas Pendidikan, Dosen, Widyaiswara, guru inti nasional, pengawas dan
kepala sekolah berprestasi.
Langkah berikutnya adalah melatih master teacher yang terdiri dari guru inti, pengawas dan
kepala sekolah.
Pelatihan yang bersifat masal dilakukan dengan melibatkan semua guru kelas dan guru mata
pelajaran di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK.
C. Pengembangan Buku Siswa dan Pedoman Guru
Implementasi kurikulum dilengkapi dengan buku siswa dan pedoman guru yang disediakan
oleh Pemerintah. Strategi ini memberikan jaminan terhadap kualitas isi/bahan ajar dan
penyajian buku serta bahan bagi pelatihan guru dalam keterampilan melakukan
pembelajaran dan penilaian pada proses serta hasil belajar peserta didik.
Pada bulan Juli 2013 yaitu pada awal implementasi Kurikulum 2013 buku sudah dimiliki
oleh setiap peserta didik dan guru.
Ketersediaan buku adalah untuk meringankan beban orangtua karena orangtua tidak perlu
membeli buku baru.
D. Evaluasi Kurikulum
Pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum dilaksanakan sebagai berikut:
Jenis Evaluasi:
Formatif sampai tahun Belajar 2015-2016
Sumatif: Tahun Belajar 2016 secara menyeluruh untuk menentukan kelayakan ide,
dokumen, dan implementasi kurikulum.
Evaluasi pelaksanaan kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi
masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan
masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada
satuan pendidikan di wilayah kota/kabupaten secara rutin dan bergiliran.
1. Evaluasi dilakukan di akhir tahun ke II dan ke V SD, tahun ke VIII SMP dan tahun ke XI
SMA/SMK. Hasil dari evaluasi digunakan untuk memperbaiki kelemahan hasil belajar
peserta didik di kelas/tahun berikutnya.
2. Evaluasi akhir tahun ke VI SD, tahun ke IX SMP, tahun ke XII SMA/SMK dilakukan
untuk menguji efektivitas kurikulum dalam mencapai Standar Kemampuan Lulusan
(SKL).
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A. Kurikulum MA Al-Aziziyah Putri Kelas XI dan XII
1) Kurikulum MA Kelas XI dan XII Program IPA, Program IPS, Program Bahasa, dan
Program Keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan
diri. Kurikulum tersebut secara berturut-turut disajikan pada Tabel 5, 6, 7, dan 8.
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi
yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah,
yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi
muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru.
Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat
setiap peserta didik sesuai dengan kondisi madarasah. Kegiatan pengembangan diri
difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat
dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri
dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri
pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.
2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam
struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam
pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit dengan ketentuan 48 jam
perminggu.
4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

Tabel 5. Struktur Kurikulum MA Al-Aziziyah Putri Kelas XI dan XII Program IPA
Alokasi Waktu
Komponen

Kelas XI

Kelas XII

Smt 1

Smt 2

Smt 1

Smt 2

a. Qur’an Hadist

2

2

2

2

b. Akidah Akhlak

2

2

2

2

c. Fikih

2

2

2

2

d. Sejarah Kebudayaan Islam

-

-

2

2

A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama
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Alokasi Waktu
Komponen

Kelas XI

Kelas XII

Smt 1

Smt 2

Smt 1

Smt 2

2.

Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

2

3.

Bahasa Indonesia

4

4

4

4

4.

Bahasa Inggris

4

4

4

4

5.

Bahasa Arab

4

4

4

4

6.

Matematika

6

6

6

6

7.

Fisika

6

6

6

6

8.

Biologi

6

6

6

6

9.

Kimia

6

6

6

6

10. Seni Budaya

2

2

2

2

2

2

2

2

12. Teknologi Informasi dan Komunikasi

2

2

2

2

13. Keterampilan / Bahasa Asing

2

2

-

-

2

2

2

2

2*)

2*)

2*)

2*)

48

48

48

48

11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan

B. Muatan Lokal
(Al-Qur’an / Tajwid / Tahfidz)
C. Pengembangan Diri
Jumlah
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Tabel 6. Struktur Kurikulum MA Al-Aziziyah Putri Kelas XI dan XII Program IPS
Alokasi Waktu
Komponen

Kelas XI
Smt 1

A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama
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Smt 2

Kelas XII
Smt 1

Smt 2

Alokasi Waktu
Komponen

Kelas XI

Kelas XII

Smt 1

Smt 2

Smt 1

Smt 2

a. Qur’an Hadist

2

2

2

2

b. Akidah Akhlak

2

2

2

2

c. Fikih

2

2

2

2

d. Sejarah Kebudayaan Islam

-

-

2

2

2.

Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

2

3.

Bahasa Indonesia

4

4

4

4

4.

Bahasa Inggris

4

4

4

4

5.

Bahasa Arab

2

2

2

2

6.

Matematika

4

4

4

4

7.

Sejarah

2

2

2

2

8.

Geografi

4

4

4

4

9.

Akonomi / Akuntansi

8

8

8

8

10. Seni Budaya

2

2

2

2

11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

2

2

2

2

12. Teknologi Informasi dan Komunikasi

2

2

2

2

13. Keterampilan / Bahasa Asing

2

2

-

-

2

2

2

2

2*)

2*)

2*)

2*)

48

48

48

48

B. Muatan Lokal
(Al-Qur’an / Tajwid / Tahfidz)
C. Pengembangan Diri
Jumlah
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Tabel 7. Struktur Kurikulum MA Al-Aziziyah Putri Kelas XI dan XII Program Bahasa
Komponen
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Alokasi Waktu
Kelas XI

Kelas XII

Smt 1

Smt 2

Smt 1

Smt 2

A. Mata Pelajaran
1.

Pendidikan Agama
a.

Qur’an Hadist

2

2

2

2

b.

Akidah Akhlak

2

2

2

2

c.

Fikih

2

2

2

2

d.

Sejarah Kebudayaan Islam

-

-

2

2

2.

Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

2

3.

Bahasa Indonesia

4

4

4

4

4.

Bahasa Inggris

6

6

6

6

5.

Bahasa Arab

4

4

4

4

6.

Matematika

4

4

4

4

7.

Sastra Indonesia

2

2

2

2

8.

Bahasa Asing / Bahasa Jepang

4

4

2

2

9.

Antropologi

4

4

4

4

10. Sejarah

2

2

2

2

11. Seni Budaya

2

2

2

2

12. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

2

2

2

2

13. Teknologi Informasi dan Komunikasi

2

2

2

2

14. Keterampilan / Bahasa Asing

2

2

2

2

2

2

2

2

2*)

2*)

2*)

2*)

48

48

48

48

B. Muatan Lokal
(Al-Qur’an / Tajwid / Tahfidz)
C. Pengembangan Diri
Jumlah
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
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B. Muatan Kurikulum
1.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompenetensi Kelompok Mata
Pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP)
a. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) Standar
Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) meliputi:
A. SD/MI/SDLB/Paket A;
B. SMP/MTs./SMPLB/Paket B;
C. SMA/MA/MALB/Paket C;
D. SMK/MAK.
Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan
tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:
1. Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket
B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia,
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
2. Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/MALB/Paket C bertujuan:
Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
3. Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: Meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup
mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya
Adapun Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) selengkapnya
adalah:
1.

Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan
remaja

2.

Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta
memperbaiki kekurangannya

3.

Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan
pekerjaannya

4.

Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial

5.

Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
dalam lingkup global

6.

Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif,
dan inovatif

7.

Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam
pengambilan keputusan
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8.

Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri

9.

Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik

10. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks
11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial
12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara
demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya
15. Mengapresiasi karya seni dan budaya
16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok
17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan
lingkungan
18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun
19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat
20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain
21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis
22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam
bahasa Indonesia dan Inggris
23. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi

b. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP)
Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) terdiri atas kelompokkelompok mata pelajaran:
a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. kelompok mata pelajaran estetika;
e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Cakupan setiap kelompok
mata pelajaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran
No.
1.

Kelompok

Cakupan

Mata Pelajaran
Agama dan

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan
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No.

Kelompok

Cakupan

Mata Pelajaran
Akhlak Mulia

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.
Kelompok

mata

pelajaran

kewarganegaraan

dan

kepribadian

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta
didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas

2.

Kewarganegaraan
dan Kepribadian

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 anti korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada
SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal,

menyikapi,

dan

mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan
kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan
mandiri.
Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada
SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi

3.

Ilmu

dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir

Pengetahuan dan

ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Teknologi

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada
SMA/MA/MALB 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
SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian
kerja.
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No.

Kelompok

Cakupan

Mata Pelajaran

Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan
sensitivitas,

kemampuan

mengekspresikan

dan

kemampuan

mengapresiasi keindahan dan harmoni.
4.

Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta

Estetika

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.
Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada
SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta
menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.
Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada
SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik
serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.

5.

Jasmani,

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada

Olahraga dan

SMA/MA/MALB/SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkan

Kesehatan

potensi fisik serta 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 keterbebasan dari perilaku seksual bebas,
kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan
penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

c. Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP) I. Pendidikan Agama Islam
1. Qur'an Hadits
1.1. Mampu membaca al-Qur'an dan haidts nabi dengan baik dan benar sesuai
dengan ketentuan dan hukum bacaan yang berlaku.
1.2. Memahami pengertian al-Qur'an dan hadist, fungsi dan kedudukannya serta
sejarah singkat dan lain sebagainya
1.3. Memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits nabi yang berkaitan dengan
fungsi manusia sebagai khalifah, demokrasi serta pengembangan ilmu
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pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya.

2. Fiqih
2.1. Memahami dan mengetahui hukum-hukum ibadah (sholat, puasa, zakat, haji).
2.2. Memahami dan mengetahui hukum-hukum mu'amalah (jual beli, munakahat,
ahwal syakshiyah, hukum warits, wasiat dan hibah dsb).
2.3. Memahami dan mengetahui hukum-hukum peradilan dan ketatanegaraan
serta sumber-sumber hukum Islam lainnya..

3. Aqidah akhlaq
3.1. Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai Qadha dan Qadar melalui
pemahaman terhadap sifat dan Asmaul Husna.
3.2. Mengetahui aliran-aliran ilmu kalam dan teologi Islam.
3.3. Berperilaku terpuji seperti hasnuzzhan, taubat dan raja' dan meninggalkan
perilaku tercela seperti isyrof, tabzir dan fitnah.
4. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
4.1. Memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode Mekkah dan periode
Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia.
II. Pendidikan Kewarganegaraan
1. Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Repubilik Indonesia
2. Menganalisis sikap positif cerhadap penegakan hukum, peradilan nasional, dan tindakan anti
korupsi
3. Menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta
penegakan HAM baik di Indonesia maupun di luar negeri
4. Menganalisis peran dan hak warganegara dan sistem pemerintahan NKRI
5. Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi , kedaulatan negara, keterbukaan dan
keadilan di Indonesia
6. Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional
7. Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945
8. Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional, dan kerja
sama global lainnya
9. Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah
internasional.
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III. Bahasa Indonesia SMA/MA
Program IPA dan IPS
1. Mendengarkan
Memahami wacana lisan dalam kegiatan penyampaian berita, laporan, saran, berberita,
pidato, wawancara, diskusi, seminar, dan pembacaan karya sastra berbentuk puisi, cerita
rakyat, drama, cerpen, dan novel
2. Berbicara
Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam
kegiatan berkenalan, diskusi, bercerita, presentasi hasil penelitian, serta mengomentari
pembacaan puisi dan pementasan drama
3. Membaca
Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana tulis teks nonsastra
berbentuk grafik, tabel, artikel, tajuk rencana, teks pidato, serta teks sastra berbentuk puisi,
hikayat, novel, biografi, puisi kontemporer, karya sastra berbagai angkatan dan sastra
Melayu klasik
4. Menulis
Menggunakan berbagai jenis wacana tulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan
informasi dalam bentuk teks narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, teks pidato, proposal,
surat dinas, surat dagang, rangkuman, ringkasan, notulen, laporan, resensi, karya ilmiah, dan
berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerpen, drama, kritik, dan essay

Program Bahasa
1. Mendengarkan
Memahami wacana lisan dalam kegiatan pidato, ceramah/khotbah, wawancara, diskusi,
dialog, penyampaian berita, presentasi laporan
2. Berbicara
Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, informasi, dan pengalaman
dalam kegiatan presentasi hasil penelitian, laporan pembacaan buku, dan presentasi
program, bercerita, wawancara, diskusi, seminar, debat, dan pidato tanpa teks
3. Membaca
Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana tulis berbentuk essay,
artikel, dan biografi
4. Menulis
Mengungkapkan pikiran dan informasi dalam wacana tulis berbentuk teks deskripsi, narasi,
eksposisi, persuasi dan argumentasi, ringkasan/rangkuman, laporan, karya ilmiah, makalah,
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serta surat lamaran
5. Kebahasaan
Memahami dan menggunakan berbagai komponen kebahasaan, baik fonologi, morfologi,
maupun sintaksis dalam wacana lisan dan tulis

IV. Bahasa Inggris SMA/MA
1. Mendengarkan
Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional, secara formal
maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, news item,
report, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, dan
review, dalam konteks kehidupan seharihari
2. Berbicara
Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan transaksional, secara
formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, news
item, report, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, dan
review, dalam konteks kehidupan sehari-hari
3. Membaca
Memahami makna dalam wacana tertulis interpersonal dan transaksional, secara formal
maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, news item,
report, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, dan
review, dalam konteks kehidupan seharihari
4. Menulis
Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan transaksional, secara
formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, news
item, report, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, dan
review, dalam konteks kehidupan sehari-hari

Program Bahasa
1. Mendengarkan
Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional, secara formal
maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, news item,
report, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, review,
public speaking dalam konteks akademik, dan karya sastra populer dan otentik sederhana,
dalam kehidupan nyata sehari-hari
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2. Berbicara
Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan transaksional, secara
formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, news
item, report, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, discussion,
review, public speaking dalam konteks akademik, dan karya sastra populer dan otentik
sederhana, dalam kehidupan nyata sehari-hari
3. Membaca
Memahami makna dalam wacana tertulis interpersonal dan transaksional, secara formal
maupun informal, dulam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, news item,
report, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, review,
public speaking dalam konteks akademik, dan karya sastra populer dan otentik sederhana,
dalam kehidupan nyata sehari-hari
4. Menulis
Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan transaksional, secara
formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, news
item, report, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, discussion,
review, public speaking dalam konteks akademik, dan karya sastra populer dan otentik
sederhana, dalam kehidupan nyata sehari-hari

V. Matematika SMA/MA
Program IPA
1. Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran
pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor, serta menggunakan prinsip logika
matematika dalam pemecahan masalah
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi
aljabar sederhana, fungsi kuadrat, fungsi eksponen dan grafiknya, fungsi komposisi dan
fungsi invers, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, persamaan lingkaran dan persamaan
garis singgungnya, suku banyak, algoritma pembagian dan teorema sisa, program linear,
matriks dan determinan, vektor, transformasi geometri dan komposisinya, barisan dan deret,
serta menggunakannya dalam pemecahan masalah
3. Menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang di
ruang dimensi tiga serta menggunakannya dalam pemecahan masalah
4. Memahami konsep perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri, rumus sinus
dan kosinus jumlah dan selisih dua sudut, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, serta
menggunakannya dalam pemecahan masalah
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5. Memahami limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri di suatu titik dan sifatsifatnya, turunan
fungsi, nilai ekstrem, integral tak tentu dan integral tentu fungsi aljabar dan trigonometri, serta
menerapkannya dalam pemecahan masalah
6. Memahami dan mengaplikasikan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, gambar, grafik,
dan ogive, ukuran pemusatan, letak dan ukuran penyebaran, permutasi dan kombinasi, ruang
sampel dan peluang kejadian dan menerapkannya dalam pemecahan masalah
7. Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan
8. Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mempunyai
kemampuan bekerjasama

Program IPS
1. Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran
pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor, serta menggunakan prinsip logika
matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan
pernyataan berkuantor
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi
aljabar sederhana, fungsi kuadrat dan grafiknya, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat,
komposisi dan invers fungsi, program linear, matriks dan determinan, vektor, transformasi
geometri dan komposisinya, barisan dan deret, serta menggunakannya dalam pemecahan
masalah
3. Menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang di
ruang dimensi tiga serta menggunakannya dalam pemecahan masalah
4. Memahami konsep perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri serta
menggunakannya dalam pemecahan masalah
5. Memahami limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri di suatu titik dan sifatsifatnya, turunan
fungsi, nilai ekstrem, integral tak tentu dan integral tentu fungsi aljabar dan trigonometri, serta
menerapkannya dalam pemecahan masalah
6. Mengaplikasikan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, gambar, grafik, dan ogive,
ukuran pemusatan, letak dan ukuran penyebaran, permutasi dan kombinasi, ruang sampel dan
peluang kejadian, dalam pemecahan masalah
7. Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan
8. Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta mempunyai
kemampuan bekerjasama.
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Program Bahasa
1. Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran
pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor, serta menggunakan prinsip logika
matematika dalam pemecahan masalah
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi
aljabar sederhana dan fungsi kuadrat, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, program linear,
matriks dan determinan, vektor, transformasi geometri dan komposisinya, barisan dan deret,
serta menggunakannya dalam pemecahan masalah
3. Menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang di
ruang dimensi tiga serta menggunakannya dalam pemecahan masalah
4. Memahami konsep perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri serta
menggunakan dalam pemecahan masalah
5. Memahami dan mengaplikasikan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, gambar, grafik,
dan ogive, ukuran pemusatan, letak dan ukuran penyebaran, permutasi dan kombinasi, ruang
sampel dan peluang kejadian dan menggunakannya dalam pemecahan masalah kehidupan
sehari-hari dan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan
7. Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mempunyai
kemampuan bekerjasama
VI. Fisika SMA/MA
1. Melakukan percobaan, antara lain merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis,
menentukan variabel, merancang dan merakit instrumen, mengumpulkan, mengolah dan
menafsirkan data, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara
lisan dan tertulis
2. Memahami

prinsip-prinsip

pengukuran

dan

melakukan

pengukuran

besaran

fisika secara langsung dan tidak langsung secara cermat, teliti, dan obyektif
3. Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik,
kekekalan energi, impuls, dan momentum
4. Mendeskripsikan prinsip dan konsep konservasi kalor sifat gas ideal, fluida dan
perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika serta penerapannya dalam mesin
kalor
5. Menerapkan konsep dan prinsip optik dan gelombang dalam berbagai penyelesaian masalah
dan produk teknologi
6. Menerapkan konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai masalah dan
produk teknologi
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VII. Biologi SMA/MA
1. Merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis, menentukan variabel, merancang
dan merakit instrumen, menggunakan berbagai peralatan untuk melakukan pengamatan dan
pengukuran yang tepat dan teliti, mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyajikan
data secara sistematis, dan menarik kesimpulan sesuai dengan bukti yang diperoleh, serta
berkomunikasi ilmiah hasil percobaan secara lisan dan tertulis
2. Memahami keanekaragaman hayati dan klasifikasinya, peranan keanekaragaman hayati bagi
kehidupan dan upaya pelestariannya.
3. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem, perubahan materi dan energi, serta
peranan manusia dalam kessaymbangan ekosistem
4. Memahami konsep sel dan jaringan, keterkaitan antara struktur dan fungsi organ, kelainan
dan penyakit yang mungkin terjadi pada sistem organ, serta implikasinya pada sains,
lingkungan, teknologi dan masyarakat
5. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, proses
metabolisme dan hereditas, evolusi dan implikasinya dengan sains, lingkungan, teknologi
dan masyarakat
6. Memahami prinsip-prinsip dasar bioteknologi serta implikasinya pada sains, lingkungan,
teknologi dan masyarakat

VIII. Kimia SMA/MA
1. Melakukan percobaan, antara lain merumuskan masalah, mengajukan dan menguji
hipotesis, menentukan variabel, merancang dan merakit instrumen, mengumpulkan,
mengolah dan menafsirkan data, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil
percobaan secara lisan dan tertulis
2. Memahami hukum dasar dan penerapannya, cara perhitungan dan pengukuran, fenomena
reaksi kimia yang terkait dengan kinetika, kesetimbangan, kekekalan masa dan kekekalan
energi
3. Memahami sifat berbagai larutan asam-basa, larutan koloid, larutan elektrolitnon elektrolit,
termasuk cara pengukuran dan kegunaannya
4. Memahami konsep reaksi oksidasi-reduksi dan elektrokimia serta penerapannya dalam
fenomena pembentukan energi listrik, korosi logam, dan pemisahan bahan (elektrolisis)
5. Memahami struktur molekul dan reaksi senyawa organik yang meliputi benzena dan
turunannya, lemak, karbohidrat, protein, dan polimer serta kegunaannya dalam kehidupan
sehari-hari
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IX. Sejarah SMA/MA Kelas X
1. Memahami ruang lingkup ilmu sejarah
2. Menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah
3. Menganalisis masa pra-aksara dan masyarakat aksara pada masyrakat Indonesia
4. Menganalisis kehidupan awal masyarakat di Indonesia meliputi peradaban awal, asal-usul
dan persebaran manusia di wilayah nusantara/Indonesia

Program IPA
1. Menganalisis perkembangan masa negara-negara tradisional yang meliputi masa HinduBuddha, Islam di Indonesia
2. Membandingkan perkembangan masyarakat Indonesia masa penjajahan Hindia-Belanda dan
Pemerintahan Pendudukan Jepang
3. Menganalisis proses kelahiran dan pertumbuhan nasionalisme di Indonesia
4. Merenkonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak Proklamasi Kernerdekaan
sampai dengan periode Demokrasi terpimpin
5. Merekonstruksi pergantian pemerintahan masa awal kemerdekaan (1945-1955), Demokrasi
terpimpin (1955-1967), ke masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998) sampai periode
Reforrmasi (sejak 1998 s/d sekarang)
6. Merekonstruksi perkembangan masyarakat pada masa Orde Baru
7. Menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesudah Perang Dunia II
sampai dengan pertumbuhan teknologi mutahir

Program IPS
1. Menganalisis kehidupan awal, peradaban manusia Indonesia dan bangsabangsa lain di
dunia, serta asal usul dan persebaran manusia di Indonesia
2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia pada masa Negara tradisional, meliputi
perkembangan budaya, agama, dan sistem pemerintahan masa HinduBuddha, masa Islam,
proses interaksi antara tradisi lokal, Hindu-Buddha, dan Islam di Indonesia
3. Menganalisis kesejarahan masa kolonial Hindia Belanda (pengaruh Barat) meliputi
perubahan ekonomi, demografi, sosial, serta politik dan masa kolonial Jepang yang meliputi
perubahan sosial-ekonomi, politik
4. Menganalisis pengaruh berbagai revolusi politik dan sosial di dunia (Revolusi Perancis,
revolusi Amarika, revolusi Rusia) terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di
Indonesia
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5. Menganalisis peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, terbentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945
6. Menganalisis perkembangan masyarakat Indonesia mulai masa kerajaankerajaan HinduBuddha, kerajaan-kerajaan Islam, permerintahan colonial Belanda, Inggris, Pemerintahan
Pendudukan Jepang, meliputi politik (lahirnya gerakan pendidikan dan nasionalisme), citacita terbentuknya Negara merdeka dan sebagainya
7. Menganalisis perjuangan cialam mempertahankan kemerdekaan dan persatuan NKRI darii
ancaman disintegrasi bangsa, antara lain Peristiwa Madiun 1948, Pemberontakan DI/TII,
Peristiwa PERMESTA, Peristiwa Andi Azis, RMS, PRRI, dan Gerakan
G-30-S/PKI
8. Menganalisis perkembangan masyarakat Indonesia sejak Proklamasi sampai dengan masa
Orde Baru, dan masa Reformasi, meliputi Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (Orde
baru, 1945-1967), masa Demokrasi Paucasila (Orde Baru, 1967-1998), dan masa peralihan
ke masa Reformasi(1998 - sekarang)

Program Bahasa
1. Menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia periode keraiaan-kerjaan tradisional, yang
meliputi masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam
2. Menganalisis perkembangan bahasa dan karya sastra masa kebudayaan Hindu Buddha dan
Islam
3. Menganalisis perkembangan masyarakat dan bahasa, karya sastra masa pemerintahan
kolonial Hindia Belanda
4. Menganalisis proses kelahiran dan perkembangan nasionalisme Indonesia
5. Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia periode Proklamasi (1945-1955), Orde
Lama (1955-1967), Orde Baru (1967-1998), dan Reformasi (1998 -) mreliputi
perkembangan politik, ekonomi, sosial, bidang budaya, bahasa, dan karya sastra

X. Geografi SMA/MA
1. Memahami hakikat, objek, ruang lingkup, struktur, dan pendekatan Geografi
2. Mempraktekkan keterampilan dasar peta dan memanfaatkannya dalam mengkaji geosfer
3. Memahami pemanfaatan citra dan SIG sebagai wahana memvisualkan geosfer
4. Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan unsur-unsur geosfer serta dampaknya
terhadap kehidupan di muka bumi
5. Memahami pola dan aturan tata surya dan jagad raya dalam kaitannya dengan kehidupan di
muka bumi
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6. Memahami sumber daya alam dan pemanfaatannya secara arif
7. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup dalam kaitannya dengan
pembangunan berkelanjutan
8. Menganalisis konsep wilayah dan pewilayahan dalam kaitannya dengan perencanaan
pembangunan wilayah, pedesaan dan perkotaan, serta negara maju dan berkembang

XI Ekonomi SMA/MA
1. Menganalisis permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia dan
sistem ekonomi
2. Mendeskripsikan kegiatan ekonomi produsen, konsumen, permintaan, penawaran dan harga
kessaymbangan melalui mekanisme pasar
3. Mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dalam kaitannya dengan
pendapatan nasional, konsumsi, tabungan dan investasi, uang dan perbankan
4. Memahami pembangunan ekonomi suatu negara dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan,
APBN, pasar modal dan ekonomi terbuka
5. Menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang
6. Memahami fungsi-fungsi manajemen badan usaha, koperasi dan kewirausahaan.

XII Sosiologi SMA/MA
1. Memahami sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat dan lingkungan
2. Memahami proses interaksi sosial di dalam masyarakat dan norma yang mengatur
hubungan tersebut serta kaitannya dengan dinamika kehidupan sosial
3. Mengidentifikasi kegiatan bersosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian
4. Mengidentifikasi berbagai perilaku menyimpang dan anti sosial dalam masyarakat
5. Menganalisis hubungan antara struktur dan mobilitas sosial dalam kaitannya dengan
konflik sosial
6. Mendeskripsikan berbagai bentuk kelompok sosial dan perkembangannya dalam
masyarakat yang multikutural
7. Menjelaskan proses perubahan sosial pada masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan
masyarakat
8. Menjelaskan hakikat dan tipe-tipe lembaga sosial dan fungsinya dalam masyarakat
9. Melakukan penelitian sosial secara sederhana dan mengkominukasikan hasilnya dalam
tulisan dan lisan
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XIII. Seni Budaya SMA/MA
Seni Musik
1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik tradisional dan nontradisional
dengan beragam teknik, media, dan materi musik daerah setempat
2. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik tradisional dan nontradisional
dengan beragam proses, teknik, prosedur, media, dan materi musik Nusantara
3. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik tradisional dan nontradisional
dengan beragam proses, teknik, prosedur, media, dan materi musik mancanegara
(NonAsia)

Seni Teater
1. Mengapresiasi dan bereksplorasi teknik olah tubuh, pikiran dan suara
2. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni teater tradisional dan nontradisional dan
seni teater kreatif daerah setempat dalam konteks budaya masyarakat
3. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni teater tradisional dan nontradisional dan
seni teater kreatif Nusantara dalam konteks budaya masyarakat
4. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni teater tradisional, dan nontradisional dan
seni teater kreatif mancanegara (NonAsia) dalam konteks budaya masyarakat

Seni Rupa dan Kaligrafi
1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan dengan memanfaatkan teknik
dan corak daerah setempat dan Nusantara
2. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni terapan dengan memanfaatkan teknik
mistar dan proyeksi dengan memper<imbangkan fungsi dan corak seni rupa terapan
Nusantara dan mancanegara
3. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa dan kaligrafi murni dan terapan
(modern/kontemporer) yang dikembangkan dari beragam unsur, corak dan teknik seni rupa
Nusantara

Seni Rupa (Program IPS dan Bahasa)
1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan dengan memanfaatkan teknik
dan corak daerah setempat dan Nusantara
2. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni kriya dengan memanfaatkan teknik dan
corak Nusantara dan mancanegara
3. Mengapresiasi

dan

mengekspresikan
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karya

seni

rupa

murni

dan

terapan

(modern/kontemporer) yang dikembangkan dari beragam unsur, corak dan teknik seni rupa
Nusantara

XIV. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMA/MA
1. Mempraktekkan keterampilan permainan dan olahraga dengan menggunakan peraturan
2. Mempraktekkan rangkaian senam lantai dan irama serta nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya
3. Mempraktekkan pengembangan mekanik sikap tubuh, kebugaran jasnani serta aktivitas
lainnya
4. Mempraktekkan gerak ritmik yang meliputi senam pagi, senam aerobik, dan aktivitas
lainnya
5. Mempraktekkan kegiatan dalam air seperti renang, permainan di air dan keselamatan di air
6. Mempraktekkan kegiatan-kegiatn di luar kelas seperti melakukan perkemahan,
penjelajahan alam sekitar, mendaki gunung, dan lain-lain
7. Memahami budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari seperti perawatan tubuh serta
lingkungan yang sehat, mengenal berbagai penyakit dan cara mencegahnya serta
menghindari narkoba dan HIV

XV. Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA/MA
1. Memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi
yang ditopang oleh sikap cermat dan menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual
2. Menggunakan perangkat pengolah kata, pengolah angka, pembuat grafis dan pembuat
presentasi dengan variasi tabel, grafik, gambar dan diagram untuk menghasilkan informasi
3. Memahami prinsip dasar Internet/intranet dan menggunakannya untuk memperoleh
informasi, berkomunikasi dan bertukar informasi

XVI. Keterampilan SMA/MA
Kerajinan
1. Mengapresiasi dan membuat benda kerajinan tenik tapestry dan teknik pembentukan
manual untuk fungsi ekspresi/hias
2. Mengapresiasi dan membuat benda kerajinan dengan teknik celup ikat dan atau teknik
batik untuk fungsi ekspresi/hias.
3. Mengapresiasi dan membuat benda kerajinan dengan menggunakan bahan keras alami
dengan berbagai teknik untuk fungsi ekspresi/hias.
4. Mengapresiasi dan membuat benda kerajinan dengan teknik potong sambung dan teknik
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potong konstruksi untuk fungsi ekspresi/hias.
5. Mengapresiasi dan membuat benda kerajinan dengan menggunakan bahan keras alami dan
teknik sayat dan ukir yang menerapkan ragam hias tradisional, mancanegara maupun
modifikasinya.

XVII. Bahasa Asing SMA/MA
Bahasa Arab Program Pilihan
1. Mendengarkan
Memahami bunyi huruf Hijaiyah dan makna dalam wacana lisan berbentuk paparan dan
dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan sekolah, kehidupan keluarga,
kehidupan sehari-hari, hobi, dan pekerj aan
2. Berbicara
Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana berbentuk paparan dan dialog
sederhana tentang identitas diri, kehidupan sekolah, kehidupan keluarga, kehidupan
sehari-hari, hobi, dan pekerjaan
3. Membaca
Melafalkan huruf Hijaiyah dan memahami makna dalam wacana tertulis berbentuk
paparan dan dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan sekolah, kehidupan
keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, dan pekerjaan
4. Menulis
Menulis huruf Hijaiyah dan mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana
berbentuk paparan dan dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan sekolah,
kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, dan pekerjaan

Bahasa Arab Program Bahasa
1. Mendengarkan
Memahami bunyi huruf Hijaiyah serta makna dalam wacana lisan berbentuk paparan dan
dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan sekolah, kehidupan keluarga,
kehidupan sehari-hari, hobi, wisata, layanan umum, dan pekerjaan
2. Berbicara
Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana berbentuk paparan dan dialog
sederhana tentang identitas diri, kehidupan sekolah, kehidupan keluarga, kehidupan
sehari-hari, hobi, wisata, layanan umum, dan pekerjaan
3. Membaca
Melafalkan huruf hijaiyah serta memahami makna dalam wacana tertulis berbentuk
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paparan dan dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan sekolah, kehidupan
keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, wisata, layanan umum, dan pekejaan
4. Menulis
Menulis huruf hijaiyah serta mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana
berbentuk paparan dan dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan sekolah,
kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, wisata, layanan umum, dan pekerjaan

XVIII. Sastra Indonesia SMA/MA
Program Bahasa
1. Mendengarkan
Memahami wacana lisan dalam kegiatan apresiasi terhadap pementasan drama dan
pembacaan puisi
2. Berbicara
Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan
membahas serta mengapresiasi berbagai karya sastra berbentuk puisi, prosa, dan drama
3. Membaca
Menggunakan berbagai jenis membaca untuk mengapresiasi karya sastra berbentuk
novel, cerita pendek, hikayat, dan drama
4. Menulis
Menggunakan berbagai kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan,
informasi, dan pengalaman dalam kegiatan apresiatif yang menghasilkan transformasi
karya sastra, kritik dan essay, dan berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerita pendek,
drama, serta transliterasi/transkripsi naskah lama berhuruf Arab Melayu
5. Kesastraan
Menguasai

komponen

kesastraan,

genre

sastra

dan

perkembangannya

untuk

mengapresiasi karya sastra berbentuk puisi, prosa, dan drama

XIX. Antropologi SMA/MA
Program Bahasa
1. Mengidentifikasi berbagai budaya lokal, budaya asing. dan hubungan di antara keduanya,
serta dampak dari hubungan tersebut
2. Menunjukkan sikap toleran dan empati terhadap keberagaman budaya yang ada di
masyarakat setempat dalam kaitannya dengan budaya nasional
3. Menganalisis proses dinamika budaya dalam kaitannya dengan integrasi nasional
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4. Memahami peran bahasa dan dialek dalam perkembangan budaya Indonesia, serta
menunjukkan sikap peduli terhadap bahasa dan dialek
5. Menganalisis keragaman dan perkembangan seni dalam budaya Indonesia (Seni Rupa,
Sastra dan Pertunjukan)
6. Memahami keragaman agama religi/kepercayaan di Indonesia serta dampaknya dalam
perilaku penganutnya
7. Memahami peran dan penerapan IPTEK, serta pengaruhnya terhadap perkembangan
budaya Indonesia

Peminatan Keagamaan
Mata pelajaran;Tafsir dan Ilmu Tafsir:
Pembelajaran Tafsir dan Ilmu Tafsir di Madrasah Aliyah Program Keagamaan bertujuan
untuk :
1. Meningkatkan kemampuan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman siswa tentang Ilmu
Tafsir, sehingga dapat membekali mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an sesuai
dengan kaidah-kaidah yang benar, penuh tanggungjawab dan bijaksana dalam kehidupan
pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Menjadikan cendikiawan muslim yang beriman dan bertakqa kepada Allah SWT, serta
berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta
melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Ruang Lingkup:
Mata pelajaran Tafsir dan Ilmu Tafsir adalah mata pelajaran yang memberikan bekal pada
para peserta didik untuk memahami Al-Qur’an, sebagai sumber ajaran Islam dan
mengamalkan isi Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun ruang lingkup atau bahan kajian mata pelajaran Tafsir dan Ilmu Tafsir meliputi :
1.Ilmu tafsir secara garis besar yang disajikan secara ringkas meliputi :
a. Pengertian Al-Qur’an, wahyu dan ilham
b. Nuzul Al-Qur’an dan pemeliharaannya
c. Ayat/surat Makkiyah dan Madaniyah
d. Asbab Al-Nuzul
e. Tafsir, Ta’wil dan Terjemah
f. Tafsir Al-Qur’an dan aspek-aspek yang berkaitan dengan Tafsir Al-Qur’an
g. Periodisasi Tafsir Al-Qur’an
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2. Tafsir Al-Qur’an dari ayat-ayat pilihan yang disajikan secara sistematis, meliputi :
a. Sifat-sifat Allah ( Maha Melihat, Maha Mengetahui )
b. Balasan Amal perbuatan
c. Keadilan dan kebenaran
d. Tugas dan status manusia
e. Etika pergaulan
f. Sifat-sifat terpuji
g. Giat bekerja
h. Pendayagunaan harta kekayaan
i. Makanan dan gizi
j. Minuman keras
k. Akal dan ilmu pengetahuan
l. Derajat orang yang berilmu
m. Alam semesta dan kesejahtraan manusia
n. Karunia Allah
o. Lingkungan hidup
p. Persatuan dan persaudaraan
q. Penyelesaian perselisihan dan problema
r. Musyawarah dan ta’aruf
s. Kepemimpinan
t. Pembinaan pribadi dan keluarga
u. Pembinaan masyarakat

Mata Pelajaran; Ilmu Kalam/Tasawuf
Mata pelajaran Ilmu kalam/tasawuf merupakan unsur mata pelajaran pendidikan Agama Islam
( PAI) pada madrasah yang memberikan pendidikan kepada peserta didik untuk memahami
perkembangan pemikiran islam dalam bidang tasawuf/ilmu kalam sebagai khazanah warisan
intelektual Islam dan menganalisa perbandingan-perbadingannya sehingga menjadi sumber
keyakinan dan pengamalan sehari-hari dalam berakidah dan berakhlak.
Tujuan dan fungsi
Tasawuf/ilmu kalam dimadrasah bertujuan untuk :
1.Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang tasawuf/
ilmu kalam sehingga menjadi cendikiawan yang penuh tanggungjawab dan bijaksana dalam
kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
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2. Menjadikan muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia
dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melanjutkan
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
Ruang Lingkup :
Ruang lingkup mata pelajaran Tasawuf/ilmu kalam adalah mata pelajaran yang memberi bekal
peserta didik untuk memahami pemikiran kaum muslimin dalam hal berakhlak, berakidah,
dan keimanan yang benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun
ruang lingkup materi/bahan kajian pelajaran tasawuf/ilmu kalam meliputi :
1.

Aspek Kesejarahan
Aspek kesejarahan ini meliputi sub-sub aspek : sejarah pertumbuhan dan perkembangan
tasawuf/ilmu kalam seperti aspek politik, ekonomi, geografis, munculnya aliran-aliran
dalam tasawuf/ilmu kalam dan ketokohan para pemimpinnya: (1) dalam ilmu kalam seperti
muncul aliran-aliran dalam tasawuf/ilmu kalam: Khawarij, Syiah, Jabariyah, Qodariyah,
Murji’ah, Salafiyah, Mu’tazilah, Ahlu Sunnah Asy’ariyah dan Maturidiyah, (2) dalam
tasawuf: Abu al-faidh Dzunnun al-Mishri, Abu Yazid al-Bustami, Al-Ghazali, Rabiah alAdawiyah, al-Hallaj dan Muhy al-Din Ibn ‘Araby.

2.

Aspek Pemikiran
Aspek pemikiran : (1) dalam ilmu kalam: seperti batasan mukmin dan kafir, fungsi wahyu
dan akal, kekuasaan, perbuatan, keadilan, dan sifat-sifat Tuhan, kehendak, kekuasaan, dan
perbuatan manusia, sikap kaum muslimin terhadap sains dan falsafah, serta pemikiran
modern dalam teologi Islam, (2) dalam tasawuf : seperti al-Ma’rifah, al-Ittihad ( al-fana wa
al-baqa ), al-Mahabbah, al-Hulul dan Wahdatul Wujud.

Mata Pelajaran Fiqih dan Ushul Fiqih;
Mata pelajaran Ushul Fiqih dalam kurikulum Madrasah Aliyah merupakan mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terencana dalam menyiapkan peserta didik
untuk mengenal, memahami dan menghayati terhadap sumber Hukum Islam, dimana dalam
hal ini Ushul Fiqih merupakan metode penetapan dan pengembangan hokum Islam dari
sumbernya.

Tujuan dan Fungsi:
Adapun tujuan pembelajaran Ushul Fiqih di Madrasah Aliyah adalah untuk
menerapkan kaidah-kaidah pembahasan dalil-dalil syara’ dalam rangka melahirkan hokum
Syariat Islam yang diambil dari dalil-dalilnya.
Dengan demikian diharapkan para peserta didik dapat mengembangkan hokum
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syariat Islam hingga tidak ada satu masalahpun yang tidak dapat dipecahkan tatkala nashnash (teks) dalam al-Qur’an atau Sunnah tidak ada.

Ruang Lingkup:
Masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu Ushul Fiqih adalah cabang-cabang
hokum Syara’ dengan maksud untuk diselidiki, seperti perintah Allah, diselidiki apakah
wajib atau sunnah, larangan Allah apakah menunjukkan haram atau makruh.
Karena perintah Allah itu baik yang Wajib maupun Sunnah keduanya merupakan
perintah. Dan begitu juga yang haram atau makruh keduanya dari larangan Allah.
Demikian juga amal perbuatan apakah halal atau tidak dilihat dari illatnya, sehingga
dinyatakan bahwa hokum itu berjalan berkaitan erat dengan illatnya, ada illat ada hukum
tidak ada illat tidak ada hukum.

Muatan Lokal
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang
disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Substansi muatan lokal ditentukan oleh
madarasah, tidak terbatas pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan tetapi juga mata
pelajaran lainnya.
Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga madrasah harus mengembangkan
standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk setiap jenis muatan lokal yang
diselenggarakan. Madrasah dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap
semester, atau dua mata pelajaran muatan lokal dalam satu tahun.
Letak geografis MA. AI-Aziziyah Putri Gunungsari Lombok Barat berada di
lingkungan Pondok Pesantren Al-Aziziyah di sebuah perkampungan di Dusun Kapek Desa
dan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Pondok Pesantren AlAziziyah dari
awal berdirinya merupakan Pondok Pesantren yang mengembangkan pendidikan Tahfidzul
Qur'an (Menghafal Al-Qur'an). Program pendidikan Tahfizhul Qur' an merupakan program
waj ib dan unggulan yang waj ib diikuti oleh semua santri atau siswa/i dari Taman Kanakkanak sampai Perguruan Tinggi baik yang tinggal di asrama maupun yang pulang pergi.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka semua lembaga pendidikan yang bernanung di
bawah Yayasan Pondok Pesantren Al-Aziziyah menjadikan Tahfizhul Qur'an menjadi
program muatan lokal (mulok) di setiap lembaga pendidikan yang dimiliki termasuk di
dalamnya MA Al-Aziziyah Putri.
Waktu pelaksanaan program Tahfudzul Qur'an pada MA Al-Aziziyah Putri selain
dilaksanakan di dalam kelas (interkurikuler) dengan alokasi waktu satu kali tatap muka (2 jam
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pelajaran), juga dilaksanakan di luar kelas dengan alokasi waktu 6 kali tatap muka (12 jam
pelajaran) atau dilaksanakan setiap hari (sabtu-kamis) dari jam 06.00 - 17.30.
Tabel
Program Muatan Lokal
Tahfizhul Qur'an
Standar Kompetensi

1.

Kompetensi Dasar
1.1

Mengenal huruf dan makhorijul huruf

Tahsin al-Qiro'ah

1.2

Mengenal sifat-sifat huruf

(Membaca dengan baik)

1.3

Mengenal hukum-hukum bacaan

1.4

Praktek membaca dengan baik

2.1

Membaca bin Nazhor surat al-fatihah dan

Tahsin wa Tartil al2.

Qiro'ah
(Membaca dengan tartil)

surat- surat pendek dengan baik dan benar
2.2

benar
3.1

Baqoroh.

(Menghafal dan
menyimak)

Menghafal surat-surat pendek dari an-nas
sampai dengan an-naba' (1 Juz) dan surat al-

Tahfidz dan Tasmi'
3.

Tasmi' bacaan bin nazhor dengan baik dan

3.2

Menyimak surat demi surat dengan hafalan
dan bacaan yang baik dan benar

Muroja'ah

4.

3.

4.1

(Mengulang Hafalan)

Menjaga hafalan sehingga tetap tejaga untuk
tidak lupa.

Kegiatan Pengembangan Diri, Pembiasaan dan Pendidikan Kecakapan Hidup
Pengembangan diri bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam
mengembangkan:
a. Bakat
b. Minat
c. Kreativitas
d. Wawasan dan perencanaan karir
e. Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan
f. Kemampuan kehidupan keagamaan
g. Kemampuan sosial
h. Kemampuan belajar
i. Kemampuan pemecahan masalah
j. Kemandirian
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Kegiatan yang direncanakan secara khusus adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta
didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal, disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi pribadinya. Kegiatan ini terdiri atas dua komponen:
a. Pelayanan konseling, meliputi pengembangan:
1) Kehidupan pribadi
2) Kemampuan sosial
3) Kemampuan belajar
4) Wawasan dan perencanaan karir

b. Ekstra kurikuler, antara lain meliputi kegiatan:
1) Kepramukaan
2) Latihan kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja
3) Seni, olahraga, cinta alam, jurnalistik, theater, keagamaan

Kegiatan yang dilaksanakan secara lansung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di
sekolah/madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik, kegiatan ini terdiri atas:
a.

Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal, seperti: upacara bendera, senam, ibadah
khusus keagamaan bersama, keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri.

b.

Spontan, adalah kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti: pembentukan
perilaku memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang
pendapat (pertengkaran).

c.

Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti: berpakaian rapi,
berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang lain,
datang tepat waktu.

Pengembangan diri, pembiasaan dan pendidikan kecakapan hidup diarahkan untuk
pengembangan karakter, bakat dan minat peserta didik yang ditujukan untuk mengatasi
persoalan dirinya dan masyarakat sekitarnya serta untuk membiasakan peserta didik dengan
sesuatu yang positif dan bernilai akhlak mulia baik perbuatan, perkataan maupun sikap serta
diarahkan agar untuk memberikan kepada siswa pendidikan yang berbasis kepada kecakapan
hidup baik mandiri maupun berkelompok. Kegitan-kegiatan ini ditujukan agar peserta didik
nantinya dapat bergaul ditengah masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan baik dan benar
sesui dengan ketentuan agama dan aturan negara. Sesuai dengan kondisi madrasah yang
mayoritas siswanya (95%) tinggal di asrama, maka kegiatan pengembangan diri dan
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pembiasaan bagi siswa MA Al-Aziziyah Putri dapat dilakukan di luar jam sekolah, baik pagi
maupun malam hari dengan berkoordinasi dengan bagian pengasuhan santri di Pondok
Pesantren AlAziziyah.
Madrasah memfasilitasi kegiatan pengembangan diri bagi seperti berikut ini seperti
pada tabel ;
Tabe1
Program Pengembangan Diri dan Kecakapan Hidup
No.
1.

Alokasi
Waktu
Regular

Jenis Kegiatan
Bimbingan konseling )*

Keterangan
Regular setiap saat
Setiap Malam Sabtu,

2.

Pengajian Kitab Mu'tabaroh )*

8 JP

Ahad, Senin dan
Selasa

3.
4.

Bimbingan Akhlaqul Karimah )*
Latihan Pidato 3 Bahasa
(Muhadhoroh) )*

2 JP

Setiap Malam Rabu

2 JTM

Setiap Malam Kamis

5.

Muhadatsah Bahasa Arab )*

Regular

Setiap pagi

6.

Language Club)**

Regular

Setiap Malam Jum'at

7.

OSIS dan PMR )**

Regular

Setiap Jum'at

8.

Keterampilan menjahit )**

Reguler

Setiap sore Jum'at

9.

Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) )* **

Regular

Pagi Jum'at

)* diikuti seluruh siswa
)** diikuti sebagian siswa
)*** diikuti oleh seluruh siswi yang tinggal di asrama

Tabel
Program Pembiasaan untuk Peserta Didik
Rutin
Kegiatan Ibadah wajib dan

Spontan
Membiasakan antrie

sunnat setia waktu

Keteladanan
Berpakaian rapi, sopan dan
sesuai ketentuan syari'ah

Puasa sunnat setiap senin

Memberi dan menjawab

dan kamis dan hari-hari

salam

Memberikan pujian

tertentu
Membaca dan menghafal

Membuang sampah pada
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Tepat waktu

Rutin

Spontan

Al-Qur’an

tempatnya

Kunjungan pustaka

Mudzakarah/belajar

Keteladanan
Hidup sederhana

bersama/diskusi
Menghafal kosa kata bahasa

Hidup sehat dan bersih

Arab dan Inggris
Membudayakan senyum

Rendah diri
Menghormati yang lebih tua

Pembiasaan ini dilaksanakan sepanjang waktu baik waktu belajar di madrasah, di
asrama ataupun dirumah. Seluruh guru ditugaskan untuk membina program pembiasaan yang
telah ditetapkan oleh madarasah. Adapun penilaian kegiatan pengembangan diri bersifat
kualitatif. Potensi, ekspresi, perilaku, dan kondisi psikologi peserta didik merupakan
portofolio yang digunakan untuk penilaian.

Pengaturan Beban Belajar
Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan. 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 pelajaran dapat dilakukan secara
fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. MA Al-Aziziyah Putri Kapek Gunungsari
Lombok Barat menambah empat jam pelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan
peserta didik dalam mencapai kompetensi. Selain itu, penambahan jam tersebut dimanfaatkan
untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dantidak terdapat di dalam struktur
kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur
dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket sebesar 30% s.d. 60% dari waktu
kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
Penugasan struktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi
pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar
kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan struktur ditentukan oleh pendidik. Adapun
kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman
materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar
kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
Pemanfaatan alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak
terstruktur tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai
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kompetensi. Adapun alokasi waktu untuk praktik, yaitu dua jam kegiatan praktik di
madrasahsetara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar madrasahsetara
dengan satu jam tatap muka. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa
proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per
jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan MA ditetapkan berlangsung selama
45 menit. Kegiatan belajar kegiatan tatap muka per minggu pada setiap satuan pendidikan
adalah sebagai berikut.
Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMA/MAIMALB/ SMK/MAK
adalah 38 s.d. 39 jam pembelajaran.
Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah
sebagaimana tertera pada Tabel 11.

Tabel
Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka Keseluruhan
untuk Setiap Satuan Pendidikan
Jumlah Jam

Minggu

Waktu

Jumlah Jam

Pembelajaran

Efektif Per

Pembelajaran

Pertahun @

Tahun

per Tahun

Menit

1.632-1.824

1.224

AI-Aziziyah

jam

1.368 jam

Putri

pembelajaran

Satuan
Pendidikan

MA

Kelas

X- XII

Satuan Jam
Pembelajaran

45

perminggu

48

Pelajaran

34-38

(73.440
82.080 menit)

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur terdiri atas:
a. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta
didik pada MA. AI-Aziziyah Putri Kapek Gunungsari maksimum 60% dari jumlah waktu
kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan;
b. Penyelesaian program pend:dikan dengan menggunakan sistem paket adalah tiga tahun
untuk SMP/MTs/SMLB dan SMA/ MA/MALB, dan tiga sampai dengan empat tahun
untuk SMK/MAK. Program percepatan dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi
peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Permendiknas No. 22
Tahun 2006).
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Ketuntasan Belajar
Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar
berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan
pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat
kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya
pendukung

dalam

penyelenggaraan

pembelajaran.

Satuan

pendidikan

diharapkan

meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus-menerus untuk mencapai kriteria
ketuntasan ideal. Ketuntasan belajar tiap mata pelajaran ditentukan berdasarkan Imtak siswa,
kompleksitas, dan daya dukung.
Berdasarkan ketentuan dari Dinas

Dikpora

Kabupaten Lombok

Barat

dan

memerhatikan kemampuan peserta didik dari hasil tes awal dan analisa penetapan KKM,
madrasah menetapkan ketuntasan belajar pada masing-masing mata pelajaran sebagai berikut.

Tabel
Target Ketuntasan Belajar Peserta Didik
Tahun Pelajaran 2021/2022
Target Ketuntasan
Minimum

Target Ketuntasan
Minimum

Target Ketuntasan
Minimum

Qur'an Hadist

85

93

95

Akidah Akhlak

85

93

95

Fikih

85

93

95

Sejarah Kebudayaan Islam

85

93

95

Pendidikan Kewarganegaraan

85

93

95

Bahasa Indonesia

80

85

90

Bahasa Inggris

75

80

85

Bahasa Arab

75

80

85

Matematika

72

78

83

Fisika

72

78

83

Biologi

75

80

85

Kimia

72

78

83

Sejarah

80

85

90

Geografi

80

85

90

Mata Pelajaran
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Ekonomi/Akuntansi

80

85

90

Sosiologi

80

85

90

Seni BudayalAntropologi

75

78

80

Sastra Indonesia

80

85

90

Penjas, Olahraga, dan
Kesehatan

80

85

90

Prakarya

75

80

85

Ushul Fiqih

75

80

85

Ilmu Kalam

75

80

85

Ulumul hadits

75

80

85

Tafsir/Ilmu Tafsir

75

80

85

Keterampilan/Bahasa.Asing

75

75

80

Muatan Lokal

75

80

85

72,63

75,73

79,00

Rata-rata:

Madrasah menargetkan agar angka ketuntasan belajar tersebut makin meningkat setiap
tahunnya. Oleh karena itu, setiap warga madrasah diharapkan untuk lebih bekerja keras lagi
agar mutu pendidikan madrasahdapat meningkat dari tahun ke tahun.

Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan
Kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir tahun ajaran. Berdasarkan pada ketentuan PP
19/2005 Pasal 72 Ayat (1). peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada
pendidikan dasar dan menengah setelah
1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. 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, serta kelompok mata pelajaran pendidikan
jasmani, olahraga, dan kesehatan;
3. lulus ujian madarasah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi;
4. lulus ujian nasional.
Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian madrasah diatur lebih lanjut dengan
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peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP. Kenaikan kelas dan

kelulusan diatur oleh

madrasah dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yanga ditetapkan oleh dinas
pendidikan.
1. Kenaikan kelas dilaksanakan pasa setiap akhir tahun pelajaran atau pada akhir semester II.
2. Ketentuan kenaikan kelas didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan pada semester II.
3. Peserta didik dinyatakan NAIK KELAS XI apabila yang bersangkutan memiliki:
a. mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar minimal (SKBM), maksimum
tiga mata pelajaran;
b. kehadiran minimal 90%.
4. Peserta didik dinyatakan NAIK KELAS XiI apabila yang bersangkutan memiliki
a. mata pelajaran yang tidak mencapai ketentuan belajar minimal (SKBM), maksimum tiga
mata pelajaran;
b. untuk jurusan llmu Pengetahuan Alam, semua mata pelajaran yang menjadi ciri khas
jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (matematika, fisika, kimia, dan biologi) mencapai
ketuntasan belajar minimal (SKBM);
c. untuk jurusan Ilmu Pengetaruan Sosial, semua mata pelajaran yang menjadi ciri khas
IPS (ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi) mencapai ketuntasan belajar minimal
(SKBM);
d. kehadiran 90%.
5. Peserta didik dinyatakan LULUS MADRASAH apabila yang bersangkutan memenuhi
ketentuan yang ditentukan sebagai berikut.
a.

memiliki rapor kelas X, XI, dan XII;

b.

mengikuti ujian praktik dan teori;

c.

memiliki nilai minimal 70 untuk setiap mata pelajaran;

d.

nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 60

e.

Ditetapkan melalui rapat dewan guru

Kriteria Penjurusan
Syarat penjurusan:
1.

Siswa kelas X dapat dijuruskan ke Program IPA, jika
a. untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi harus tuntas;
b. nilai akumulatif dari empat mata pelajaran tersebut serendah-rendahnya atau rata-rata
70 tiap mata pelajaran;
c. berdasarkan minat siswa.

2.

Siswa kelas X dapat dijuruskan ke Program IPS, jika
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a. untuk mata pelajaran sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi harus tuntas;
b. nilai akumulatif dari empat mata pelajaran tersebut serendah-rendahnya atau rata-rata
68,75 tiap mata pelajaran;
c. berdasarkan minat siswa.
3.

Siswa kelas X dapat dijuruskan ke Program Bahasa, jika
a. untuk mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa Inggris harus tuntas;
b. nilai akumulatif dari empat mata pelajaran tersebut serendah-rendahnya atau rata-rata
65 tiap mata pelajaran;
c. berdasarkan minat siswa.

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global merupakan salah satu komponen
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), oleh karena itu, melihat potensi dan Visi serta
Misi Yayasan Pondok Pesantren Al-Aziziyah yaitu “Mencetak Ulama Penghafal Al-Qur'an”.
Pondok Pesantren Al-Aziziyah dari awal berdirinya merupakan Pondok Pesantren yang
mengembangkan pendidikan Tahfidzul Qur'an (Menghafal Al-Qur'an). Program pendidikan
Tahfizhul Qur'an merupakan program wajib dan unggulan yang wajib diikuti oleh semua santri
atau siswali dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi baik yang tinggal di asrama
maupun yang pulang pergi.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka semua lembaga pendidikan yang bernanung di
bawah Yayasan Pondok Pesantren Al-Aziziyah menjadikan Tahfizhul Qur'an menjadi program
pendidikan di setiap lembaga pendidikan yang dimiliki termasuk di dalamnya MA Al-Aziziyah
Putri. Program tahfidzul Qur'an ini merupakan program yang bebasis keunggulan baik lokal
maupun global.
Waktu pelaksanaan program Tahfidzul Qur'an pada MA Al-Aziziyah Putri selain
dilaksanakan di dalam kelas (interkurikuler) dengan alokasi waktu satu kali tatap muka (2 jam
pelajaran), juga dilaksanakan di luar kelas dengan alokasi waktu 6 kali tatap muka (12 jam
pelajaran) atau dilaksanakan setiap hari (sabtu-kamis) dari jam 16.00 - 18.00.
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BAB V
KALENDER PENDIDIKAN

Kalender pendidikan disusun dan disesuikan setiap tahun oleh madrasah untuk mengatur
waktu kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada kalender pendidikan yang dikeluarkan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat serta kalender pendidikan yang telah
ditetapkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Pengaturan waktu belajar mengacu kepada
Standar Isi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik madarasah, kebutuhan peserta
didik dan masyarakat, serta ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah. Pengaturan waktu untuk
kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu Tahun Pelajaran adalah sebagi berikut:

A. Permulaan Tahun Pelajaran
Permulaan Tahun Pelajaran dimulai pada hari Sabtu minggu ketiga bulan Juli, atau apabila
hari tersebut merupakan hari libur, maka permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari berikutnya
yang bukan hari libur.
Hari-hari pertama masuk madrasah berlangsung selama 3 (tiga) hari dengan pengaturan
sebagai berikut:
 Kelas X melaksanakan Masa Orientasi Madrasah (MOS)
 Kelas XI melaksanakan Tes Awal
a. Pembagian Jurusan
b. Pengaturan Ruangan
c. Pembagian jadwal
 Kelas XII melakukan
a. Pengaturan Ruangan
b. Pembagian jadwal
B. Waktu Belajar :
Waktu belajar menggunakan sistem semester yang membagi 1 Tahun Pelajaran menjadi
semester 1(satu) dan semester 2 (dua).
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 6 (enam) hari dengan hari libur hari Jum'at,
yaitu:

Hari

Waktu Belajar

Sabtu

07.15 – 13.45
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Hari

Waktu Belajar

Ahad

07.15 – 13.45

Senin

07.15 – 13.45

Selasa

07.15 – 13.45

Rabu

07.15 – 13.45

Kamis

07.15 – 13.45

Sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Madrasah, waktu pembelajaran efektif belajar
ditetapkan sebanyak 34-38 minggu untuk setiap Tahun Pelajaran.

C. Kegiatan Ujian Semester
Kegiatan ujian semester direncanakan selama 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) hari.
Kegiatan ujian semester akan dilaksanakan setiap akhir semester sebagai evaluasi ketercapaian
SK/KD

D. Libur Madrasah
Hari libur madrasahadalah hari yang ditetapkan oleh madrasah, pemerintah pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota untuk tidak diadakan proses pembelajaran di madarasah. Penentuan hari libu
memperhatikan ketentuan berikut ini.:


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



Peraturan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal penentuaii hari libur
umum/nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan
Madrasah mengambil kebijakan hari libur sebagai berikut ini.
 Putusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait
dengan hari raya keagamaan.
 Peraturan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal penentuan hari libur
umum/nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan yang
disesuaikan dengan kondisi Pondok Pesantren.
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