
PANDUAN 

PELAKSANAAN MUATAN LOKAL

KURIKULUM 2013

JENJANG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  

2017 

CETAK     KE-3



ii
PANDUAN PELAKSANAAN 
MUATAN LOKAL  

PANDUAN
PELAKSANAAN MUATAN LOKAL

KURIKULUM 2013 
JENJANG SMP 

PENULIS :  

NAMA UNIT KERJA EMAIL NO. HP 
Dr. Sri Winarni, M.Pd FIK Universitas Negeri 

Yogyakarta 
winuny@yahoo.co.id 081325071684

Prof. Dr. Suwardi E, M. Hum FBS - Universitas Negeri 
Yogyakarta 

suwardi_endraswara@ya
hoo.com 

08156805293

Drs. Syafii, M.Pd FBS - Universitas Negeri 
Semarang 

syafii_sr@yahoo.co.id 08164240394

PENELAAH : 

NAMA UNIT KERJA EMAIL NO. HP 

Dr. Mulyana, M. Hum FBS - Universitas Negeri 
Yogyakarta mul_mj@yahoo.com 081328817165 

Bambang Pracaya, S.Pd., MM SMPN 1 Wonosari                 bpracaya@yahoo.co.id             08122698105
Gunungkidul DIY

Drs. Kusnadi, M.Pd.                         FBS Universitas Negeri   kusnadi13@yahoo.com 081392149444   
  Yogyakarta



PANDUAN PELAKSANAAN
MUATAN LOKAL  

iii 

KATA PENGANTAR  

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah memberi petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Panduan
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Pertama dimaksudkan untuk mendukung pemberlakuan Kurikulum 2013 di semua SMP
di seluruh wilayah Indonesia.  
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Direktur 
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BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan proses pembudayaan masyarakat. Pendidikan berakar dari budaya

bangsa, termasuk di dalamnya budaya lokal. Pendidikan yang berbasis budaya berguna untuk

membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.  Pandangan ini menjadik-

an Kurikulum 2013 dikembangkan antara lain berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang 

memiliki budaya daerah beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan

untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan.  Ker-

agaman budaya Indonesia dalam Kurikulum 2013 dikembangkan melalui pemberdayaan

muatan lokal. Pembelajaran muatan lokal sebagai salah satu upaya mengangkat keung-

gulan budaya bangsa, seperti halnya bahasa daerah, seni budaya lokal, tradisi lisan, pen-

didikan jasmani olahraga dan kesehatan, kerajinan, serta teknologi yang dipelajari secara

langsung oleh peserta didik agarmengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya,

dan spiritual di daerahnya. Di samping itu pembelajaran muatan lokal juga bertujuan agar

peserta didik dapat melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah

yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nas-

ional. Muatan lokal sedapat mungkin diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan

pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa. 

Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Muatan

lokal adalah karakteristik budaya bangsa yang unik pada masing-masing daerah. Keraga-

man muatan lokal pada setiap daerah merupakan kekayaan budaya yang perlu dipilih mana

saja yang layak dijadikan bahan pembelajaran. Oleh karena itu sangat diperlukan buku

panduan perencanaan, pengembangan, agar pelaksanaannya dapat lebih terarah. Apalagi setiap

wilayah memiliki variasi bahasa daerah, keunggulan seni daerah, bentuk-bentuk olahraga

tradisional, dan seluruh karya manusia di tingkat daerah, perlu ditata, dipilih, dikreasi, dan

direvitalisasi dalam pembelajaran. Dengan panduan itu dimaksudkan agar para guru dan

peserta didik semakin bangga dengan budayanya sendiri, dan tetap memiliki jati diri yang kuat.  

B. Tujuan  

Tujuan penyusunan panduan pelaksanaan muatan lokal ini adalah untuk memberikan

acuan bagi: 

1. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam

menetapkan bentuk dan strategi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal. 

2. Sekolah dalam mengembangkan muatan lokal di satuan pendidikan meliputi

penyiapan, pelaksanaan dan evaluasi.  

3. Pihak-pihak terkait (stakeholder) dalam penyelenggaraan muatan lokal. 

C. Sasaran  

Pihak-pihak yang menjadi sasaran panduan muatan lokal ini adalah: 

1. Pemerintah daerah provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi), kabupaten/kota (Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota), dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan

muatan lokal pada SMP. 
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2. Satuan pendidikan (guru, kepala sekolah, komite sekolah) dalam mengembangkan

kompetensi muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi di sekitarnya. 

D. Dasar Hukum 

1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2.  Peraturan pemerintah RI Nomor 13 th 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

3.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58

tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/Madrasah Tsanawiyah.  

4.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2014

tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

5.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun

2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. 

6.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

7.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 

8.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

9.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

10.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
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BAB II 

PENGERTIAN DAN PRINSIP  PENGEMBANGAN

MUATAN LOKAL 

A. Pengertian Muatan Lokal 

Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang di-

maksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat

tinggalnya. 

Selanjutnya sesuai dengan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 pasal 2 muatan

lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi

muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang

dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah

tempat tinggalnya. Yang dimaksud dengan bahan kajian muatan lokal adalah

materi yang bernuansa keunikan dan keunggulan lokal untuk diintegrasikan ke

dalam mata pelajaran lain. Sedangkan yang dimaksud keunikan lokal adalah potensi

lokal yang memiliki kelebihan tertentu dan menunjukkan jati diri daerah tersebut. 

Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 4

ayat (3) Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 dapat (1) diintegrasikan dalam mata
pelajaran Seni Budaya, Prakarya,  Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;      
(2) berdiri sendiri sebagai mata pelajaran muatan lokal; dan (3) ekstrakurikuler. Contoh:

Kerajinan Batik dapat diintegrasikan pada mata pelajaran Seni Budaya atau Prakarya, dapat
pula sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, atau sebagai kegiatan ekstrakurikuler.

Muatan lokal dapat berupa: 
a. seni budaya (permainan tradisional, seni tari daerah, musik tradisional, batik, dll.)
b. prakarya (makanan tradisional, kerajinan ukir, kerajinan kulit, kerajinan tenun,  dll.)
c. pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan (pencak silat, sepak takraw)
d. bahasa (bahasa daerah, bahasa asing)
e. teknologi (komputer, perbengkelan).
Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan
kearifan daerah tempat tinggalnya. Pembelajaran muatan lokal diharapkan membentuk

pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya dan
memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar dapat: 

1. mengenal dan mencintai lingkungan alam, bahasa, seni, sosial, budaya, dan spiritual

di daerahnya;  

2. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna

bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 

B. Prinsip Pengembangan Muatan Lokal 

Berdasarkan Permendikbud nomor 79 tahun 2014, pengembangan muatan lokal perlu

memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. 

1. Kesesuaian dengan Perkembangan Peserta Didik 

Penyelenggaraan dan pemilihan materi muatan lokal hendaknya memperhatikan

perkembangan (fisik maupun psikis) dari peserta didik. Perkembangan 
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menggambarkan perubahan kualitas dan abilitas dalam diri seseorang, yakni adanya

perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi, dan efisiensi. Perkembangan itu bersifat

menyeluruh, misalnya perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, memiliki

hubungan satu sama lain. Misalnya perkembangan membaca, meliputi perkembangan

otot mata, kapasitas membaca, kemampuan membedakan, perkembangan suara,

pengalaman, perilaku sosial, dan emosional. 

2. Keutuhan Kompetensi 

Substansi kurikulum muatan lokal mencakup keseluruhan dimensi (sikap,

pengetahuan, dan keterampilan) yang tercermin dalam muatan lokal bahasa, seni

budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta teknologi. Contoh: 

Dalam muatan lokal seni musik tradisional diajarkan tentang pengetahuan seni, keterampilan
memainkan musik,  serta sikap dan perilaku  yang mencerminkan karakter budaya daerah.

3. Keterkaitan dengan Potensi dan Keunikan Daerah 

Pengembangan kurikulum  muatan lokal mengacu pada  potensi dan keunikan daerah

yaitu keunikan yang dibatasi oleh wilayah administratif misalnya batik Pekalongan, batik

tanah liat Minangkabau, tenun ikat Toraja, Sumbawa, Flores, Timur, Bali, Sintang, ukir

Jepara, dan rumah adat Tongkonan di Toraja. Sedangkan keunikan lokal didasarkan pada

cakupan penyebaran budaya, seperti Bahasa Jawa, dan Bahasa Sunda. Pengembangan

tersebut  dalam rangka menghadapi tantangan masa kini dan masa yang akan datang.

Contoh: penyelenggaraan upacara grebeg Maulud di kraton Yogyakarta. Ritual ini memuat

ritual religius, menarik wisatawan, di dalamnya ada seni gamelan, gunungan, dan lain-lain. 

4. Fleksibilitas dalam Jenis, Bentuk, dan Pengaturan Waktu Penyelenggaraan 

Jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya

bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan. Contoh: 

(1) Ritual manten gaya Surakarta, memuat cara berpakaian, pemanfaatan sesaji,

penggunaan bahasa Jawa ragam indah, (2) Nyongkolan,  tradisi adat dari penari suku

Sasak di Lombok, berupa arak-arakan mempelai dari mempelai pria ke wanita diiringi

keluarga kerabat mempelai pria, memakai baju adat, menggunakan iringan rebana,

gamelan, disertai gendang beleq pada kalangan bangsawan. 

5. Kebermanfaatan untuk Kepentingan Nasional dan Menghadapi Tantangan Global 

Penetapan muatan lokal berorientasi pada upaya pengenalan, pelestarian, dan

pengembangan potensi daerah untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan

global. Dengan strategi atau upaya ini peserta didik sebagai generasi penerus

akan senantiasa mempertahankan, memperkuat serta meneguhkan nilai lokalitas

dalam kehidupan modern. Contoh: pesan moral dalam ungkapan budaya daerah
seperti ungkapan Nosarara nosabatutu dari Sulawesi Selatan, artinya bersama-sama

kita satu, mar sipature hutana be, bahasa Batak, artinya berlomba membangun

daerah, rukun agawe santosa dari Jawa  yang berarti bersatu akan menjadi kuat. Pesan

moral ini jika dipahami dan dilaksankan oleh peserta didik akan membentuk
karakter  dalam menghadapi tantangan global budaya individualistik.  
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6. Apresiatif 

Apresiatif terhadap keunikan potensi daerah/satuan pendidikan. Hasil-hasil pem-

belajaran muatan lokal memiliki potensi mendapat penghargaan atas keunggulan atau

keunikannya di tingkat satuan pendidikan, daerah, dan/atau nasional. Contoh:

Penghayatan terhadap legenda, yang memuat nilai kesejarahan dan kearifan lokal,

misalnya terjadinya  Candi Prambanan di Jawa, terjadinya gunung Tangkuban Perahu
di Sunda, terjadinya gunung Batur di Bali, dll.
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BAB III 

RUANG LINGKUP MUATAN LOKAL 

A. Pengembangan Potensi Muatan Lokal 

Sebagaimana dipahami, bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari

beraneka ragam budaya, suku, agama, adat istiadat, dan bahasa daerah. Secara geografis

Indonesia juga terdiri dari ribuan pulau serta berbagai kondisi kehidupan masyarakat               
seperti daerah terpencar, terpencil, terisolir, pinggiran, perkotaan, dan sebagainya.    Kondisi

yang beraneka ragam tersebut dibungkus dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika,           
melahirkan  kehidupan yang beraneka ragam tetapi tetap dalam satu kesatuan yang harmonis. 

1. Keragaman Potensi 

Indonesia memiliki aneka ragam potensi dan kemampuan daerah/masyarakat yang sangat

mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Di samping dipengaruhi oleh

kondisi yang secara alami memang berbeda, keanekaragaman potensi tersebut juga

dipengaruhi oleh keadaan sumber daya manusia yang ada. Oleh karena manusia          
memiliki sifat inovatif, berubah, dinamis, dan memiliki tujuan hidup yang lebih baik, maka

perkembangan dan kemajuan global juga sangat berpotensi mempengaruhi kondisi alam dan

masyarakat. Pada dasarnya suatu daerah/masyarakat tidak bisa menutup diri terhadap era

globalisasi sehingga amat mungkin terjadi perubahan. Kondisi yang terakhir ini, akan

mempengaruhi lahirnya potensi-potensi yang baru/berkembang dari sebelumnya yang tidak

ada/belum berkembang, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.

Dengan kata lain, kondisi (potensi) secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu potensi

karena telah ada dan secara alami ada, misalnya potensi wilayah pantai, pegunungan,

pedalaman, pedesaan, dan perkotaan; dan potensi yang “diadakan” atau dikembangkan 

karena tuntutan atau pengaruh eksternal, misalnya: seni, olahraga, dan teknologi. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara umum dapat dirinci beberapa kondisi

(potensi) pada suatu daerah atau masyarakat yang terbentuk dari potensi alami dan

potensi yang diadakan. Di antara potensi yang diadakan dapat berupa: potensi

keagamaan dan akhlak mulia, potensi kewarganegaraan dan kepribadian, potensi ilmu

pengetahuan dan teknologi, potensi estetika dan seni budaya, potensi jasmani,

olahraga dan kesehatan, potensi lingkungan, dan potensi lainnya. 

2. Potensi Lokal 

Pengertian “lokal”, dalam pembahasan ini adalah suatu lingkungan wilayah tertentu

atau dengan batas-batas tertentu atau suatu daerah tertentu. Pengertian lokal ditinjau

dari sudut pandang lingkungan tertentu, maka dapat termasuk lingkungan

keluarga, sekolah, masyarakat, dan lainnya yang secara kelembagaan memiliki sistem

organisasi dan jaringan yang terstruktur atau tersistem yang secara yuridis diakui

keberadaannya. Pengertian lokal ditinjau dari sudut pandang geografis adalah suatu

wilayah kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi yang semuanya itu merupakan

bagian dari keseluruhan wilayah nasional suatu bangsa.  

Dengan demikian, suatu potensi lokal yang ada dalam ranah “lingkungan” dapat 

sekaligus juga bisa merupakan potensi dalam ranah kewilayahan. Sebagai contoh,  
potensi lokal yang ada dalam lingkungan sekolah, adalah dimana sekolah tersebut

berada dalam suatu wilayah tertentu, maka potensi tersebut dapat juga disebut sebagai 
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potensi lokal pada suatu sekolah di wilayah yang bersangkutan. Untuk kepentingan

tersebut, maka yang dimaksud dengan “potensi lokal” adalah potensi yang ada di

suatu sekolah dan sekaligus juga berada dalam suatu wilayah tertentu. 

3. Karakteristik Umum Muatan Lokal yang Unggul 

Secara alami, potensi-potensi suatu daerah atau masyarakat ada yang             

bersifat (1) kurang/tidak potensial, (2) potensial (biasa saja), dan (3) sangat potensial.

Suatu potensi disebut sangat potensial apabila potensi tersebut mudah

dikembangkan, banyak dukungan, prospeknya sangat bagus/banyak keuntungan,

dan memiliki keunggulan tertentu yang jarang atau tidak dimiliki oleh daerah lain. 

Secara umum, suatu potensi dikatakan unggul apabila memiliki ciri-ciri antara lain:  

a. memiliki nilai lebih; 

b. memiliki daya tarik banyak orang; 

c. bermanfaat lebih untuk kehidupan; 

d. minimal dampak negatifnya apabila dikembangkan; 

e. hasilnya dapat dicapai dengan prestasi maksimal; 

f. mampu memberikan manfaat dalam berbagai bidang (pendidikan, ekonomi,

sosial, pribadi, budi pekerti/akhlak mulia, ipteks (ilmu pengetahuan teknologi dan

seni), keagamaan, dan sebagainya); 

g. diakui oleh masyarakat lain (lokal, nasional, atau internasional). 

4. Potensi Keunggulan Lokal 

Dalam kerangka tanggung jawab secara moral dan material, maka berbagai potensi

(terlebih yang unggul) wajib dilestarikan dan dikembangkan agar mampu berprestasi

baik tingkat lokal, nasional maupun internasional melalui berbagai cara, strategi atau

lainnya dan salah satunya adalah melalui pendidikan. 

Tuhan telah membentuk dan menganugerahkan kemampuan kepada umatnya dengan

berbeda-beda kondisi, agar manusia saling menghargai, damai, gotong royong, rukun,

dan mau untuk merubah nasib melalui upaya-upaya sesuai kehendak-Nya. Anugerah

tersebut memiliki berbagai potensi yang dapat memberikan kebahagiaan hidup di

dunia dan di akherat nantinya. Dengan kata lain, potensi yang diterima umat manusia

harus disyukuri dan dioptimalkan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. 

Seperti dijelaskan di atas bahwa keanekaragaman potensi daerah bisa secara alami

atau memang perlu dikembangkan sehingga mampu menjadi berpotensi. Variasi

potensi daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu faktor geografi, demografi,

agama, budaya, sosial, lingkungan, perkembangan ipteks, dan sebagainya. Dengan

demikian lebih lanjut akan sangat memungkinkan terjadi variasi potensi yang tinggi

pula. Maksudnya, makin banyak atau makin aneka ragam yang mempengaruhi atau

menentukan potensi daerah, maka akan makin banyak jenis potensi pada suatu daerah.  

Setiap potensi lokal tidak semuanya merupakan potensi yang unggul. Suatu potensi

lokal disebut unggul harus memenuhi berbagai kriteria tersebut di atas, baik secara

kuantitatif maupun kualitatif. Berikut ini dijelaskan tentang potensi keunggulan lokal atau

potensi lokal yang unggul ditinjau dari berbagai kelompok potensi sebagai berikut: 

a. Bidang keagamaan dan akhlak mulia, misalnya: pendalaman, pengkajian,

dan pengamalan keagamaan serta pembinaan, pengembangan, dan

pembentukan manusia berakhlak mulia. 
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b. Bidang kewarganegaraan dan kepribadian, misalnya: (1) pembinaan, pendalaman,

pengkajian, dan pengamalan Pancasila, (2) ketaatan warga sekolah terhadap

norma atau peraturan yang ada. 

c. Bidang estetika, seni dan budaya, misalnya: pembinaan, pendalaman,

pengkajian, apresiasi, kreasi, dan pelestarian berbagai seni dan budaya daerah. 

d. Bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, misalnya: pembinaan, pendalaman,

pengkajian, penelitian, diversifikasi, refleksi, dan penerapan dalam kehidupan

ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi itu sendiri.

Potensi keunggulan lokal yang termasuk dalam bidang ini adalah sangat luas,

yaitu dapat dijelaskan dari aspek geografis, sosial, ekonomi, dan lain-lain. 

e. Potensi keunggulan lokal atau potensi lokal yang unggul di sekolah pada suatu

wilayah tertentu yang secara geografis berbeda, maka akan melahirkan suatu

potensi keunggulan lokal yang berbeda pula, misalnya: 

1) Potensi keunggulan lokal daerah pertanian atau perkebunan dapat melahirkan

suatu potensi atau dapat dikembangkan suatu potensi tentang: agropolitan

pertanian, budi daya pertanian/tanaman hias, penelitian dan pengembangan

benih dan varitas pertanian, dan sebagainya.  

2) Potensi keunggulan lokal daerah peternakan dapat melahirkan suatu potensi

atau dapat dikembangkan suatu potensi tentang: budi daya berbagai ternak

(burung walet, sapi, kambing, dan sebagainya), pengembangan fasilitas budi

daya ternak atau penelitian terkait.  

3) Potensi keunggulan lokal daerah perikanan dapat melahirkan suatu potensi atau

dapat dikembangkan suatu potensi tentang: budi daya perikanan dari berbagai

jenis ikan, penelitian dan pengembangan bibit ikan, pengembangan fasilitas budi

daya, pengembangan pangan, pemanfaatan hasil, dan kegiatan terkait lainnya. 

4) Potensi keunggulan lokal daerah pertambangan (tambang emas, batu bara, timah,

mangan, dan lain-lain) dapat melahirkan suatu potensi atau dapat dikembangkan

suatu potensi tentang: teknik atau cara penambangan, fasilitas penambangan,

penelitian jenis tambang, pelestarian lingkungan pertambangan, dan sebagainya. 

5) Potensi keunggulan lokal daerah kelautan (nelayan) dapat melahirkan suatu

potensi atau dapat dikembangkan suatu potensi tentang: teknik atau cara men-

angkap ikan, pengembangan fasilitas nelayan, budi daya ikan tambak,

penelitian, pelestarian lingkungan pantai, dan sebagainya. 

6) Potensi keunggulan lokal atau potensi lokal yang unggul di sekolah pada suatu

wilayah tertentu ditinjau dari bidang jasmani, olahraga dan kesehatan. Antara

lain: pembinaan, pendalaman, apresiasi, kreasi, dan pengamalan olahraga

untuk berprestasi maupun untuk diterapkan dalam kehidupan. 

B. Lingkup Muatan Lokal 

Lingkup muatan lokal berupa potensi dan keunikan lokal yang terkait dengan: 

1. Seni budaya, contohnya: bahasa daerah, tari, dan pakaian adat 

2. Prakarya, contohnya: kerajinan, ukir, anyam, dan batik 

3. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan contohnya: permainan tradisional dan

olahraga tradisional 

4. Teknologi, contohnya: teknologi pertanian, perikanan dan kemaritiman 
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C. Bentuk dan Strategi Penyelenggaraan Muatan Lokal 

Bentuk penyelenggaraan muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah 

(provinsi atau kabupaten/kota) sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan 

dapat berbentuk:  

1. Muatan Lokal sebagai Materi Terintegrasi dengan Mata Pelajaran  

Yaitu muatan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan secara terintegrasi 

dengan muatan inti atau nasional, dalam mata pelajaran tertentu yang termasuk dalam 

kelompok B pada struktur kurikulum, yaitu Seni Budaya, Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan, serta Prakarya.  Muatan lokal dapat diberikan sebagai bagian

dari mata pelajaran tersebut dengan menggunakan waktu yang telah disediakan bagi

mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, muatan lokal dipakai untuk 

menerjemahkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi agar lebih 

relevan dengan minat belajar dan lebih efektif dalam mencapai tujuan nasional.  

2. Muatan Lokal sebagai Mata Pelajaran yang Berdiri Sendiri 

Yaitu muatan lokal yang diselenggarakan tersendiri. Muatan lokal dalam kurikulum 

dapat menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri jika tidak memungkinkan 

diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada (mata pelajaran Kelompok B pada

struktur kurikulum). Muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri

dapat diberi alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran. Misalnya, mata pelajaran Bahasa

Daerah,  Kerajinan Ukir, atau  Kerajinan Batik.  

3. Muatan Lokal sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler 

Yaitu muatan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan di luar kegiatan 

belajar mengajar. Muatan lokal dapat juga diberikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. 

Kompetensi dan bahan pembelajaran muatan lokal yang disajikan dalam 

pembelajaran ekstrakurikuler dapat dituangkan dalam panduan program 

ekstrakurikuler. Penetapan kompetensi dan bahan pembelajaran ektrakurikuler 

dilakukan melalui forum musyawarah sekolah atau workshop dengan tetap 

mendasarkan pada pengembangan kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, 

dan keterampilan berkaitan dengan substansi yang dijadikan kegiatan ekstrakurikuler.  

D. Dokumen Perangkat Pembelajaran 

Dokumen lingkup muatan lokal, baik yang menjadi bagian mata pelajaran maupun berupa 

mata pelajaran yang berdiri sendiri sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1. Kompetensi Dasar yang mengacu pada kompetensi inti 

2. Silabus yang memuat pembelajaran dengan berbagai model (saintifik, project-  based
learning, problem-based learning, inquiry/discovery learning) dan penilaian otentik.  

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

4. Buku teks pelajaran (buku siswa dan buku guru) yang berbasis aktivitas. 
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BAB IV 

DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL 

A. Kebijakan Pemerintah 

Daya dukung pengembangan muatan lokal meliputi segala hal yang dianggap perlu dan

penting untuk mendukung keterlaksanaan muatan lokal di satuan pendidikan. Beberapa

hal penting yang perlu diperhatikan adalah kebijakan mengenai muatan lokal terkait

dengan guru, sarana dan prasarana, dan manajemen sekolah. 

Pelaksanaan muatan lokal harus didukung oleh kebijakan pemerintah, baik pada level provinsi

(Peraturan Gubernur), kabupaten/kota (Peraturan Bupati/Walikota), dan satuan pendidikan

(Surat Keputusan Kepala Sekolah) sesuai kewenangannya. Kebijakan tersebut diperlukan dalam

hal: 

1. Kerjasama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta. 

2. Pemenuhan kebutuhan sumberdaya (ahli, peralatan, dana, sarana dan lain-lain). 

B. Sumber Daya Pendidikan 

1. Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik (guru) yang ditugaskan sebagai pengampu muatan lokal adalah yang

memiliki: 

a. Kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik sesuai dengan mata

pelajaran muatan lokal yang diampunya (guru mata pelajaran Seni Budaya,

Prakarya, Bahasa Daerah, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan).

Apabila tidak terpenuhi maka satuan pendidikan mengusahakan tenaga pendidik

yang mempunyai sertifikat pelatihan pada  mata pelajaran yang sesuai. 

b. Pengalaman melakukan bidang yang diampu (praktisi seperti atlet, dalang, penari,

pengrajin, dan pamong bahasa daerah); 

Tenaga pendidik muatan lokal dapat berasal dari luar satuan pendidikan, seperti:

satuan pendidikan terdekat, tokoh masyarakat, pelaku sosial-budaya, dan lain-lain. 

2. Perangkat Pembelajaran, Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan 

Kebutuhan sarana dan prasarana muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sedangkan yang ditetapkan oleh satuan

pendidikan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.  

Sarana dan prasarana untuk kepentingan pembelajaran muatan lokal yang perlu

disiapkan antara lain: 

a. dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran 

b. bahan ajar 

c. media pembelajaran 

d. laboratorium, studio, bengkel dan sejenisnya 

e. sumber belajar.
 

3. Pembiayaan  

Terkait penyelenggaran muatan lokal seluruh pembiayaan ditanggung oleh

pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, seperti: 

a. penggajian guru; 

b. sarana prasarana pembelajaran; 
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c. bahan ajar; 

d. media pembelajaran; 

e. laboratorium, studio, bengkel dan sejenisnya;  

f. sumber belajar; dan 

g. alat evaluasi. 
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BAB V  

MEKANISME PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL 

A. Penentuan Muatan Lokal 

Dalam rangka menentukan jenis pembelajaran muatan lokal dilakukan melalui langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Analisis Konteks dan Identifikasi Muatan Lokal 

Program muatan lokal perlu diawali dengan analisis konteks lingkungan, baik

lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya. Analisis yang dimaksud dapat berkaitan

dengan (1) sumber daya sekolah (guru, sarana dan prasarana sekolah), (2) daya

dukung lingkungan (laboratorium dan sumber belajar), (3) kebutuhan sekolah dan

lingkungan, (4) nilai lokalitas yang unik, inovatif, inspiratif, dan edukatif. 

Analisis konteks dan identifikasi muatan lokal ini dapat dilakukan oleh Tim

Pengembang Kurikulum (TPK) pada satuan pendidikan, kabupaten/kota atau provinsi

yang ditugaskan oleh pihak yang berwenang. Analisis tersebut dapat dilakukan

melalui pengamatan, wawancara atau teknik lainnya (contoh instrumen, lihat lampiran

1) yang dituangkan dalam dokumen tertulis. 

Berdasarkan analisis konteks tersebut dapat diidentifikasi sejumlah bahan

pembelajaran yang memang benar-benar merupakan keunggulan dan kearifan daerah

yang dapat dituangkan ke dalam sejumlah rumusan kompetensi dasar. Pemetaan kom-

pleksitas kompetensi dasar yang telah dilakukan digunakan untuk menetapkan

kesesuaiannya dengan perkembangan peserta didik. 

2. Pengusulan dan Penetapan Muatan Lokal 

Berdasarkan analisis konteks dan identifikasi muatan lokal yang telah dilakukan, TPK

satuan pendidikan mengusulkan pembelajaran muatan lokal kepada pemerintah ka-

bupaten/kota melalui dinas pendidikan. Alternatif bentuk pembelajaran muatan lokal 

yang dapat diusulkan adalah: (1) pengintegrasian pembelajaran muatan lokal ke dalam

mata pelajaran kelompok B pada struktur kurikulum, yakni Seni Budaya, Pendidikan

Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, serta Prakarya; (2) melaksanakan mata pelajaran

baru sebagai mata pelajaran muatan lokal berdiri sendiri, jika dipandang integrasi ke

dalam mata pelajaran kelompok B pada struktur kurikulum kurang tepat, misalnya

mata pelajaran Bahasa Daerah, Kemaritiman, Perikanan, Peternakan, Pertanian, Ke-

pariwisataan, dan Konservasi Lingkungan,   dan/atau; (3) melaksanakan pembelajaran

muatan lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya Kaligrafi Jawa, lukisan dekoratif

Bali, Sepak Takraw Kalimantan, Pencak Silat, Tari Saman Aceh, Tari Perang Papua. 

Pemerintah kabupaten/kota melakukan analisis dan identifikasi atas usulan satuan  

pendidikan di wilayahnya melalui kesepakatan TPK kabupaten/kota dan dapat

melibatkan narasumber atau pihak lain (misalnya dewan pendidikan). Hasil analisis

dan identifikasi tersebut digunakan untuk pertimbangan dalam penetapan muatan

lokal sebagai bagian muatan pembelajaran (baik intrakurikuler maupun ek-

strakurikuler) atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. 

Muatan lokal yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota diusulkan

pengesahannya ke pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan. Pengusulan

pengesahan muatan lokal oleh pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi

dituangkan dalam bentuk proposal (contoh sistematika, lihat lampiran 2) sebagai 
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rasionalisasi program pengembangan. Muatan lokal kabupaten/kota dapat ditetapkan

menjadi muatan lokal provinsi, jika diusulkan oleh semua atau sebagian besar pemerintah

kabupaten/kota. 

Dalam hal satuan pendidikan tidak mengajukan usulan muatan lokal, pemerintah

daerah dapat menetapkan sesuai kebutuhan daerahnya (Permendikbud No 79 tahun

2014 pasal 7 ayat 7). 

B. Penentuan Kompetensi  

1. Pembelajaran Muatan Lokal Terintegrasi dalam Mata Pelajaran 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pembelajaran muatan lokal dapat diintegrasikan

ke dalam mata pelajaran Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan,

serta Prakarya. Porsi kompetensi dan bahan pembelajaran yang dapat digunakan

muatan lokal yang terintegrasi dalam mata pelajaran adalah minimal 30%. TPK perlu

melakukan pengembangan kompetensi dasar (KD) sebagai kompetensi minimal yang

telah ditetapkan dengan menambahkan KD pada kompetensi inti 3 (KI-3) dan KI-4. 

Sebagai contoh dalam mata pelajaran Seni Budaya (Seni Rupa) Kelas VII

dapat ditambahkan KD yang berkenaan dengan aspek pengetahuan sebagai berikut. 

a. Memahami penerapan ragam hias daerah setempat 

b. Memahami proses pembuatan karya seni rupa dengan ragam hias daerah setempat 

Sementara pada aspek keterampilan, kompetensi yang dapat ditambahkan adalah: 

a. Menggambar ragam hias daerah setempat 

b. Membuat karya seni rupa dengan memanfaatkan keunikan ragam hias 

daerah setempat. 

Penambahan KD pada KI 3 dan KD pada KI 4 yang ada ditampilkan dalam tabel

berikut (KD 3.5 dan 3.6 serta 4.5 dan 4.6 merupakan KD muatan lokal). 

Tabel 1 Kompetensi Kelas VII Mata Pelajaran Seni Budaya (Seni Rupa) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1. Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya

1.1 Menerima, menanggapi dan menghargai  

keragaman  dan keunikan karya seni rupa 

sebagai bentuk rasa syukur terhadap  

anugerah Tuhan 

2. Menghargai dan menghayati perilaku 
jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli
dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 
secara efektif sesuai dengan perkembang-

an anak di lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, dan kawasan regional.

2.1 Menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli, kerjasama, santun, 

dan percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial, 

dan alam dalam berapresiasi dan berkreasi 
seni.

3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

3.1 Memahami unsur, prinsip,teknik, 

dan prosedur menggambar flora, fauna 

dan alam benda dengan berbagai bahan

3.2 Memahami prinsip, dan prosedur menggam- 

mbar gubahan flora, fauna, bentuk 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata

geometrik menjadi ragam hias

3.3 Memahami  prosedur penerapan ragam

hias pada bahan buatan

3.4 Memahami prosedur penerapan
ragam hias pada bahan alam

3.5. Memahami penerapan ragam hias daerah 

setempat

3.6. Memahami proses pembuatan karya seni 

rupa dengan ragam hias daerah setempat

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori

4.1 Menggambar flora, fauna, dan alam benda

4.2 Menggambar gubahan flora, fauna, 

dan bentuk     geometrik menjadi ragam hias

4.3 Membuat karya dengan berbagai motif 

ragam hias pada bahan buatan

4.4 Membuat karya dengan berbagai motif 
ragam hias pada bahan alam

4.5 Menggambar ragam hias daerah setempat

4.6 Membuat karya seni rupa dengan 

memanfaatkan keunikan ragam hias 

daerah setempat

(Sumber: Lampiran 38 Permendikbud Nomor 24 tahun 2016) 

Dalam mata pelajaran Prakarya (Aspek Kerajinan) Kelas VII dapat ditambahkan KD

yang berkenaan dengan aspek pengetahuan sebagai berikut. 

a. Memahami bahan dan alat kerajinan batik 

b. Memahami teknik kerajinan batik jumputan 

c. Memahami teknik kerajinan batik tulis 

d. Memahami teknik kerajinan batik cap 

e. Memahami cara pengemasan dan presentasi hasil kerajinan batik 

Sementara pada aspek keterampilan, kompetensi yang dapat ditambahkan adalah: 

a. Memilih bahan dan alat kerajinan batik 

b. Membuat kerajinan batik teknik jumputan 

c. Membuat kerajinan batik teknik tulis 

d. Membuat kerajinan batik teknik cap 

e. Menyajikan dan mempresentasikanproduk kerajinan batik. 

Penambahan KD pada KI-3 dan KD pada KI-4 yang ada ditampilkan dalam tabel

berikut (KD-3.6 s.d. 3.10 dan KD-4.6 s.d. 4.10 merupakan KD muatan lokal).  
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Tabel 2 Kompetensi Kelas VII Mata Pelajaran Prakarya (Aspek Kerajinan) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1. Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya

1.1 Menghargai dan menghayati 

keragaman  produk kerajinan di 

wilayah/daerah setempat sebagai 

bentuk rasa syukur terhadap  anugerah 

Tuhan YME

2. Menghargai dan menghayati perilaku 

jujur, disiplin, santun, percaya diri,  

peduli, dan bertanggungjawab dalam

berinteraksi secara efektif sesuai  

dengan perkembangan anak di ling-

kungan keluarga, sekolah, masyara-

kat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, dan kawasan regional

2.1 Menghargai dan menghayati  perilaku 

rasa ingin tahu, sikap santun, 

kerjasama  dalam menggali informasi, 

serta jujur, percaya diri, bertanggung 

jawab, disiplin dan mandiri dalam 

merancang dan membuat produk 

kerajinan  sebagai wujud pribadi yang 

menyenangkan

3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian

tampak mata

3.1 Memahami penggolongan tentang jenis, 

sifat, karakter, dan teknik pengolahan 

serat dan tekstil.

3.2 Memahami pengetahuan tentang prinsip 

perancangan, pembuatan, dan penyajian
produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil
yang kreatif dan inovatif.

3.3 Memahami pengetahuan tentang jenis,

sifat, karakter, dan teknik pengolahan

kertas dan plastik lembaran.

3.4.   Memahami pengetahuan tentang prinsip
perancangan, pembuatan, dan penyajian
produk kerajinan dari bahan kertas dan plastik
lembaran yang kreatif dan inovatif.

3.5.   Memahami cara pengemasan dan presen-

tasi hasil kerajinan bahan serat.

3.6.  Memahami bahan dan alat kerajinan
batik.

3.7.  Memahami teknik kerajinan batik jum
putan, tulis, dan cap. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/teori

4.1. Memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat

tekstil yang sesuai degan potensi daerah setempat
(misalnya rumput/ilalang, kapas, bulu domba, 
kulit kayu, kain, tali plastik, dll.).

4.2. Merancang, membuat, dan menyajikan produk
       kerajinan dari bahan serat/tekstil yang kreatif

dan inovatif sesuai dengan potensi daerah 
setempat (misalnya rumput/ilalang, kapas,
bulu domba, kulit kayu, kain, tali plastik, dll.)

4.3.  Memilih jenis bahan dan teknik pengolahan
kertas dan plastik lembaran yang sesuai
dengan potensi daerah setempat.



16 
PANDUAN PELAKSANAAN

MUATAN LOKAL

4.4. Merancang, membuat, dan menyajikan produk
kerajinan dari bahan kertas dan plastik lembaran
yang kreatif dan inovatif, sesuai dengan potensi
daerah setempat. 

4.5. Menyajikan produk kerajinan dari bahan serat 
dengan pengemasan yang artistik dan menarik

4.6  Memilih bahan dan alat kerajinan batik

4.7  Membuat kerajinan batik teknik jumputan 

4.8  Membuat kerajinan batik teknik tulis

(Sumber: Lampiran 39 Permendikbud Nomor 24 tahun 2016) 

Sementara dalam Mata Pelajaran PJOK Kompetensi Dasar sudah dikaitkan dengan muatan

lokal seperti dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 Kompetensi Kelas VII PJOK 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

3.  Memahami dan menerapkan
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif pada
tingkat teknis dan spesifik
sederhana berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang: ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
dan kenegaraan terkait fenomena
dan kejadian tampak mata. 

3.1 Memahami  gerak spesifik 

dalam berbagai permainan bola besar 

sederhana dan atau tradisional.

3.2 Memahami  gerak spesifik 

dalam berbagai permainan bola kecil 

sederhana dan atau tradisional . 

3.3 Memahami  gerak spesifik 

jalan, lari, lompat, dan lempar dalam 

berbagai permainan sederhana dan atau 

tradisional. 

3.4 Memahami  gerak spesifik  

seni beladiri , dst. 

4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/teori.

4.1  Mempraktikkan  gerak spesifik dalam 

berbagai permainan bola besar 

sederhana dan atau tradisional . 

4.2 Mempraktikkan gerak spesifik dalam 

berbagai permainan bola kecil 

sederhana dan atau tradisional . 

4.3 Mempraktikkan gerak spesifik jalan, 

lari, lompat, dan lempar dalam 

berbagai permainan sederhana dan atau 

tradisional .

4.4 Mempraktikkan gerak spesifik  seni 
beladiri, dst.

(Sumber: Lampiran 22 Permendikbud Nomor 24 tahun 2016) 
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2. Muatan Lokal sebagai Mata Pelajaran Khusus 

Muatan lokal yang dijadikan mata pelajaran khusus seperti Bahasa Jawa dialokasikan

waktu pembelajarannya 2 jam/minggu. TPK perlu dibentuk oleh satuan pendidikan

atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jika muatan lokal dimaksud telah ditetapkan

sebagai muatan lokal daerah.  

TPK muatan lokal sebagai mata pelajaran khusus perlu mengembangkan Kerangka Dasar

dan Struktur Kurikulum Muatan Lokal yang dimaksud dengan Surat Keputusan Kepala Di-

nas Pendidikan Provinsi. Kerangka Dasar dan Strukur Kurikulum Muatan Lokal perlu

mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 tentang Kurikulum

SMP/MTs Tahun 2014. Berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan TPK mengem-

bangkan rumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang mencerminkan sikap spiritu-

al, sosial, pengetahuan dan keterampilan dengan cakupan bahan pembelajaran tertentu.

Cakupan bahan pembelajaran berangkat dari lingkungan masyarakat setempat, masyarakat

dalam satu rumpun budaya, dan interaksi masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.  

3. Muatan Lokal sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kompetensi dan bahan pembelajaran muatan lokal yang disajikan melalui ekstrakurikuler

dapat dituangkan dalam panduan program ekstrakurikuler. Penetapan kompetensi dan bahan

pembelajaran ektrakurikuler dilakukan melalui forum musyawarah sekolah atau workshop

dengan tetap mendasarkan pada pengembangan kompetensi sikap spiritual, sosial, penge-

tahuan, dan keterampilan berkaitan dengan substansi yang dijadikan kegiatan ekstrakurikuler.  

Sebagai contoh bahan pembelajaran muatan lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler antara

lain (1) seni merangkai janur, (2) komputer, (3) pencak silat (4) musik tradisional, dan

(5) tari daerah. Teknis penyelenggaraannya selengkapnya ada pada Panduan Ekstrakurikuler. 

C. Penyusunan Perangkat Pembelajaran dan Penyiapan Media/Sumber Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran perlu disiapkan untuk pembelajaran muatan lokal. Perangkat pem-

belajaran mencakup silabus, RPP, dan instrumen penilaian. Silabus untuk muatan lokal

terintegrasi dikembangkan berdasarkan silabus mata pelajaran terkait dengan menambahkan KD

dan bahan pembelajaran muatan lokal. Silabus untuk muatan lokal sebagai mata pelajaran

khusus dikembangkan oleh TPK provinsi yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi untuk muatan lokal yang berlaku pada seluruh atau sebagian besar wilayah, atau

TPK Kabupaten/Kota yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

untuk muatan lokal yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota. Silabus muatan lokal se-

bagai kegiatan ekstrakurikuler disusun oleh guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler seko-

lah dengan struktur dan format yang berpedoman pada penyelenggaraan ektrakurikuler. 

RPP dibuat oleh guru pengampu dengan berpedoman pada silabus yang ada, dan format

sesuai panduan penyusunan RPP. Penyusunan RPP perlu disesuaikan dengan situasi dan

kondisi serta karakteristik sekolah, sehingga RPP pada satuan pendidikan tertentu harus

berbeda dengan satuan pendidikan lainnya. 

Instrumen penilaian perlu disiapkan untuk mengukur ketercapaian tujuan dan kompetensi

yang telah dikuasai siswa. Instrumen penilaian yang perlu dibuat mencakup kisi-kisi, 
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butir-butir pertanyaan atau penugasan, dan pedoman/pengolahan skor. Instrumen

penilaian ini dapat disusun dalam satu kesatuan RPP. 

Media pembelajaran muatan lokal dapat dikembangkan oleh guru dengan memanfaatkan

kekayaan lingkungan yang berupa: (1) media sederhana maupun media pembelajaran

yang berbasis teknologi, (2) media pembelajaran interaktif maupun yang tutorial,  (3)

media pembelajaran yang telah ada yang sesuai dengan substansi pembelajarannya. 

Pembelajaran muatan lokal mengutamakan sumber belajar yang berbasis masyarakat,

artinya guru harus dapat memanfaatkan sumber belajar yang memuat nilai-nilai sosial

kemasyarakatan. Hal tersebut memungkinkan manakala fakta, konsep, dan prosedur yang

dipelajari hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berkenaan dengan itu siswa dapat

mencari tahu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba,

menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan pengetahuan/subtansi yang dipelajari.

Dengan demikian sekolah perlu mengembangkan kerjasama dengan perorangan atau

lembaga masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber belajar. 

D. Penyusunan Bahan Ajar  

1. Penyusunan Bahan Ajar Muatan Lokal Terintegrasi 

Bahan ajar muatan lokal terintegrasi dalam mata pelajaran kelompok B disiapkan oleh

guru secara individu atau kelompok guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru

Mata Pelajaran (MGMP). Bahan ajar yang dikembangkan merupakan suplemen dari

bahan ajar utama berupa buku siswa dan buku guru yang telah disiapkan oleh

pemerintah pusat. Bahan ajar yang disiapkan dapat berupa buku suplemen, diktat,

LKS atau bentuk lainnya. Bahan ajar disesuaikan dengan kompetensi dan bahan

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2. Penyusunan Bahan Ajar Muatan Lokal sebagai Mata Pelajaran Berdiri Sendiri 

Bahan ajar muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dapat

dikembangkan oleh guru secara perorangan maupun kelompok guru melalui

penugasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk muatan lokal yang berlaku di

seluruh atau sebagian besar wilayah provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota untuk muatan lokal yang berlaku di kabupaten/kota. Bahan ajar yang

dikembangkan berupa buku siswa dan buku guru. Bentuk/format bahan ajar berupa

buku dapat mengacu buku-buku mata pelajaran kurikulum 2013 yang telah diterbitkan

pemerintah. Di samping itu guru juga dapat mengembangkan bahan ajar bentuk lain

misalnya diktat atau LKS yang digunakan dalam lingkup sekolahnya sendiri atau

lainnya dalam lingkup yang lebih luas.  

3. Penyusunan Bahan Ajar Muatan Lokal sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler 

Bahan ajar muatan lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat dikembangkan oleh guru

atau pembina kegiatan ekstrakurikuler sekolah dalam bentuk buku, diktat, atau lainnya.

Bahan ajar yang dibuat dapat berupa bahan pembelajaran tertulis maupun lainnya

dengan mendasarkan pada kompetensi dan bahan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

E. Pelaksanaan, Penilaian, dan Supervisi Pembelajaran Muatan Lokal 

Pembelajaran muatan lokal utamanya menggunakan pendekatan saintifik,  pembelajaran

berbasis proyek (proses dan produk), atau lainnya. Sejalan pelaksanaaan Kurikulum 2013

pendekatan saintifik digunakan dengan langkah-langkah: mengamati, menanya, 
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mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan

pengetahuan/subtansi. Pembelajaran berbasis proyek menekankan pada pembelajaran

muatan lokal yang berorientasi pada proses untuk menghasilkan produk yang dilakukan

siswa dalam waktu tertentu. 

Penilaian muatan lokal yang terintegrasi dalam mata pelajaran maupun yang berdiri

sendiri sebagai mata pelajaran mencakupi penilaian harian, tengah semester dan akhir

semester dalam berbagai bentuk atau teknik penilaian (unjuk kerja, produk, portofolio,

dan penilaian autentik lainnya).  Penilaian muatan lokal dalam rapor diatur sebagai

berikut: 

1. Penilaian muatan lokal yang terintegrasi dalam mata pelajaran, nilai siswa tertuang

dalam satu kesatuan dengan mata pelajaran yang memuatnya. Misalnya, jika muatan

lokal itu ada pada mata pelajaran Prakarya maka nilai dalam rapor hanya ada pada

mata pelajaran tersebut, tidak perlu dibuat secara terpisah.  

2. Penilaian muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, penilaiannya perlu

dituliskan nama mata pelajaran dan nilainya dalam buku rapor.  

3. Penilaian muatan lokal sebagai kegiatan ekstrakurikuler mengacu pada pedoman

penilaian kegiatan ekstrakurikuler yang juga dituangkan dalam buku laporan siswa

(rapor). 

Supervisi pengembangan muatan lokal merupakan tanggungjawab Kepala Sekolah,

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam cakupan satuan pendidikan yang

menjadi wewenangnya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan

Provinsi melakukan supervisi pengembangan muatan lokal dalam wilayah administratif

yang merupakan tanggungjawabnya.  
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BAB VI 

EVALUASI PROGRAM PELAKSANAAN MUATAN LOKAL 

A. Evaluasi Program Pelaksanaan Muatan Lokal 

Evaluasi program muatan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan, dengan memfokuskan

pada jenis, bentuk penyelenggaraan, sumber daya, daya dukung, pembiayaan, pembelajaran dan

penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Evaluasi satuan pendidikan ini dapat

dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan TPK sekolah. 

Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai evaluasi formatif, maupun pada

setiap kurun waktu tertentu, misalnya 3 (tiga) tahun pada akhir program sebagai evaluasi

sumatif. Evaluasi formatif yang dilakukan satuan pendidikan dilakukan dalam rangka

menemukan kelemahan-kelemahan atau kekurangan dalam berbagai hal untuk senantiasa

dilakukan perbaikan. Sementara evaluasi sumatif, evaluasi pada akhir program, dilakukan

dalam rangka menentukan keberhasilan dari program muatan lokal. Program muatan lokal

yang telah dipilih oleh sekolah dapat dihentikan jika program tersebut tidak/belum berhasil,

atau dapat juga dilanjutkan jika memiliki nilai yang positif atau berhasil. Hasil penilaian

yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

B. Evaluasi Program Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan evaluasi program secara tersendiri atau

berdasarkan laporan satuan pendidikan, atau gabungan dari keduanya. Evaluasi secara

tersendiri, artinya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim khusus

untuk menilai dalam rangka memperbaiki proses dan menentukan keberhasilan program.

Evaluasi dalam rangka memperbaiki proses dapat dilakukan secara rutin setiap tahun, se-

mentara evaluasi untuk menentukan keberhasilan program dapat dilakukan pada periode

tertentu yang layak berakhirnya program muatan lokal (misalnya tiga tahun dengan

memperhatikan keberlangsungan muatan lokal pada kelas VII, VIII, dan IX) 

Evaluasi yang dilakukan atas laporan satuan pendidikan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota akan menghasilkan pemetaan, dan generalisasi atas kendala-kendala atau

kelemahan dan keberhasilan program. Berdasarkan data tersebut Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dapat melanjutkan atau menghentikan program muatan lokal dan

melaporkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi. 

C. Evaluasi Program Dinas Pendidikan Provinsi 

Dinas Pendidikan Provinsi dapat membentuk Tim Evaluasi Muatan Lokal yang diseleng-

garakan oleh satuan-satuan pendidikan dalam koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Tim evaluasi dapat memanfaatkan data sekunder atas laporan Dinas Pendidikan Kabu-

paten/Kota atau mengumpulkan data secara langsung. Hasil evaluasi ini dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan penetapan program muatan lokal pada periode berikutnya. 
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BAB VII 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB STAKEHOLDER 

A. Tugas dan Tanggungjawab Direktorat Pembinaan SMP 

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan

program muatan lokal 

2. Menyusun pedoman/panduan penyelenggaraan muatan lokal 

3. Menentukan kebijakan penyelenggaraan muatan lokal secara nasional. 

B. Tugas dan Tanggungjawab Dinas Pendidikan Provinsi 

1. Menetapkan jenis dan bentuk penyelenggaraan muatan lokal sesuai dengan usulan

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

2. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Provinsi 

3. Mengembangkan/merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, buku teks dan

bahan ajar lain untuk pengembangan muatan lokal yang diberlakukan di wilayahnya. 

4. Menyiapkan guru muatan lokal yang diberlakukan di wilayahnya. 

5. Menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan penyelenggaraan muatan lokal yang

diberlakukan di wilayahnya. 

6. Melakukan evaluasi penyelenggaraan muatan lokal yang diberlakukan di wilayahnya.   

C. Tugas dan Tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

1. Melakukan analisis, mengidentifikasi dan menetapkan jenis dan bentuk

penyelenggaraan muatan lokal sesuai dengan usulan satuan pendidikan di wilayahnya. 

2. Mengusulkan jenis dan bentuk penyelenggaraan muatan lokal kepada Dinas

Pendidikan Provinsi 

3. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten/Kota 

4. Mengembangkan/merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, buku teks dan

bahan ajar lain untuk pengembangan muatan lokal yang diberlakukan di wilayahnya. 

5. Menyiapkan guru muatan lokal yang diberlakukan di wilayahnya. 

6. Menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan penyelenggaraan muatan lokal yang

diberlakukan di wilayahnya. 

7. Melakukan evaluasi penyelenggaraan muatan lokal yang diberlakukan di wilayahnya

dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi.   

D. Tugas dan Tanggungjawab Satuan Pendidikan 

1. Melakukan analisis dan perancangan penyelenggaraan muatan lokal 

2. Melaksanakan pembelajaran muatan lokal 

3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan muatan lokal untuk dilaporkan kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota. 

E. Tugas dan Tanggungjawab Pengawas Sekolah 

1. Membantu sekolah sesuai kewenangannya dalam rangka penetapan, penyelenggaraan

dan evaluasi program muatan lokal. 

2. Melakukan monitoring/supervisi penyelenggaraan muatan lokal satuan pendidikan

sesuai kewenangannya. 
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BAB VIII

PENUTUP 

Muatan lokal adalah merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan

yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunggulan lokal.

Berkenaan dengan itu satuan pendidikan perlu menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal

secara terintegrasi dengan mata pelajaran kelompok B pada struktur kurikulum, sebagai mata

pelajaran yang berdiri sendiri, dan/atau dalam kegiatan ekstrakurikuler.  

Buku Panduan ini merupakan penjabaran dari  Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum

2013, dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman pelaksanaan muatan lokal. 

Dengan disusunnya Buku Panduan Pelaksanaan Muatan Lokal ini diharapkan pengambil

kebijakan, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, kepala

sekolah serta para guru, dapat segera merealisasikannya. Dalam berbagai hal, ketentuan

dalam buku panduan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.   
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DAFTAR PUSTAKA 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014

tentang Kurikulum 2013 SMP/Madrasah Tsanawiyah.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2014

tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014

tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016
tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 



24 
PANDUAN PELAKSANAAN

MUATAN LOKAL

GLOSARIUM 

Bahan ajar 

Segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksana-

kan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak

tertulis. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun

tidak tertulis, sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar. 

Daya dukung sekolah 

Kemampuan sekolah mengelola atau menyelenggarakan muatan lokal yang produktif,

seperti halnya sarana dan prasarana. 

Forum musyawarah sekolah 

Pertemuan warga sekolah untuk menentukan unggulan lokal di sekolah yang akan dikembangkan

pada masing-masing satuan pendidikan, didasarkan atas skala prioritas dan daya saing muatan lokal. 

Kearifan lokal  

Pandangan hidup masyarakat lokal yang ditaati sebagai pedoman dalam tindakan sehari-hari.

Sebagai contoh: (a) ungkapan guyup rukun, gotong royong, dalam budaya Jawa menandai

kebijaksanaan sosial orang Jawa, (b) simbol tiga kancing baju pakaian berbentuk surjan

Mataraman (Yogyakarta), menggambarkan tiga nafsu yaitu nafsu hewani (bahimah), nafsu

perut (aluamah), dan nafsu syaitonah, (c) ungkapan Tri Hita Karana di Bali, (d) Pela gan-

dong di Maluku, merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara yang

berlainan agama (Islam dan Kristen), permainan gobag sodor, adalah seni olahraga

tradisional yang mendidik kerukunan, kejujuran, dan ketangkasan.  

Keragaman budaya 

Keragaman budaya atau “cultural diversity” adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia.

Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam

konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat

Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan

pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. 

Keunggulan daerah  

Potensi keunikan dan daya saing daerah yang dapat dikembangkan sebagai citra daerah.

Sebagai contoh: (a) tari Barong dan Kecak di Bali, (b) batik Gebleg Renteng dari daerah

Kulon Progo Yogyakarta, (c) gethuk goreng Sokaraja, (d) patung Asmat dari Papua, (e) tari

bedhaya srimpi kraton Yogyakarta, (f) wayang krucil Blora, Jawa Tengah, (g) pencak silat

Betawi, (h) kerajinan angklung Jawa Barat, (i) tradisi lisan Makyong Riau. 

Keunikan lokal  

Fenomena budaya yang menjadi ciri khas suatu daerah. Sebagai contoh: (a) penggunaan bahasa

Jawa dialek Banyumas Jawa Tengah (kata inyong, sira), upacara Sekaten, Cing-cing goling,

Labuhan, Sedhekah bumi, Bekakak di Yogyakarta, (b) seni ukir di Jepara, (c) karapan sapi di

Madura, (d) makanan gudeg dari Yogyakarta, (e) Nyongkol, adalah tradisi manten di Nusa Tenggara 

Barat (NTB), (f) salam “Horas” bagi suku Batak, dan (g) Upacara “bis” bagi suku Asmat di Papua. 
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Muatan lokal  

Bahan kajian pada satuan pendidikan yang memuat konten dan proses pembelajaran tentang 

potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik 

terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. 

Nilai lokalitas 

Nilai kearifan yang berada dalam suatu wilayah, ditaati sebagai pedoman hidup, dan

dapat menenteramkan hati pemiliknya. 

Pemerintah provinsi  

Gubernur dan berbagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

provinsi. 

Pemerintah kabupaten/kota  

Bupati/walikota dan berbagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah kabupaten/kota. 

Potensi lokal 

Kemampuan wilayah di Indonesia yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan 

sebagai daya saing dan kesanggupan wilayah untuk menunjang pembelajaran. 

Satuan pendidikan  

Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam panduan ini yang 

dimaksud satuan pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama.  

Sumber belajar
Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud

tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun

secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar

atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang

meliputi  pesan,  orang,  bahan, alat, teknik,  dan  lingkungan, baik  secara  tersendiri  maupun 

terkombinasikan dapat memungkinkan terjadinya belajar. 
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LAMPIRAN 1 : Contoh Angket Analisis Kelayakan Muatan Lokal dan Kesiapan

Sumber Daya Sekolah

PENGANTAR 

1.  Angket Analisis Kelayakan  Muatan Lokal  dipergunakan untuk mengetahui kelayakan

muatan lokal tertentu yang di selenggarakan di sekolah

2.  Angket Kesiapan Sumber Daya Sekolah dipergunakan untuk mengetahui kesiapan

sekolah dalam melaksanakan muatan lokal yang dipilih

PETUNJUK
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang disediakan untuk setiap pernyataan sesuai
dengan karakteristik muatan lokal dan kondisi sekolah.
( 5 = sangat layak,  4 = layak, 3 = cukup layak,  2 = kurang layak,  1 = tidak layak).

A. Analisis Kelayakan Muatan Lokal
Muatan Lokal  :. .............................. (diisi dengan muatan lokal yang dipilih)

No Karakteristik Muatan Lokal
Skor

5 4 3 2 1

1 Merupakan keunggulan lokal 

2 Sesuai dengan perkembangan peserta didik

3 Mendapat Dukungan stake holder 

4 Mengembangkan keutuhan kompetensi peserta didik

5 Mengangkat citra daerah

6 Memiliki nilai keunikan 

7 Memungkinkan untuk dikembangkan 

8 Mengembangkan budi pekerti peserta didik

9 Mengembangkan minat dan bakat peserta didik

10 Memiliki  daya tarik dan nilai publikatif

No Kesiapan Sekolah
Skor

5 4 3 2 1

1 Ketersediaan guru muatan lokal 

2 Ketersediaan sarana dan prasarana

3 Dukungan dari  stake holder

4 Dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota

5 Ketersediaan sumber belajar

6 Ketersediaan bahan ajar

B. Kesiapan Sumber Daya Sekolah

Sekolah                : . ............................................. (diisi  nama sekolah) 
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No Kesiapan Sekolah
Skor

5 4 3 2 1

7 Kesiapan pendanaan

8 Kemampuan Tim Pengembang Kurikulum (TPK)

9 Mulok dapat berjalan berkelanjutan

10 Kemapuan sekolah mengembangkan mulok

Catatan: Skor hasil analisis kelayakan muatan lokal dan kesiapan sumber daya sekolah
dirata-rata, dan dianggap layak bila minimal 3,00.
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Lampiran 2 : Contoh Sistematika Proposal 

A. Judul Penyelenggaraan Muatan Lokal 

B. Rasional 

C. Tujuan dan Manfaat 

D. Landasan Konseptual 

E.  Langkah-langkah Penyelenggaraan Mulok
F. Sumberdaya dan Daya Dukung Lingkungan 

G Pembiayaan 

H. Lampiran-lampiran 

1 Kompetensi Dasar Muatan Lokal 

2 Bahan pembelajaran Muatan Lokal 

3 Sarana dan prasarana yang dimiliki terkait penyelenggaraan muatan lokal 

- Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal 
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