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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.   Latar Belakang 
 

Berbagai upaya perbaikan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah  

mulai  menampakkan  perubahan  yang  positif.  Sebagian  sekolah  yang pengelolaannya 

dilakukan secara efektif menunjukkan peningkatan mutu akademik dan non-akademik. 

Namun demikian sebagian sekolah yang pengelolaannya belum baik masih menyisakan 

permasalahan yang perlu perhatian penyelenggara pendidikan baik di tingkat nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota. 

Di samping itu masih ada disparitas kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar   

dan   menengah,   artinya   pemerataan   mutu   pendidikan   pada   setiap   jenjang 

pendidikan belum terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.   Kondisi ini mengakibatkan 

secara nasional mutu pendidikan relatif rendah. Kenyataan ini dapat dilihat dari 

kedudukan siswa kita dalam berbagai survei internasional (TIMMS, PISA dll) dalam 

bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), maupun kemampuan Bahasa yang 

menempatkan siswa Indonesia pada jenjang yang relatif rendah dibandingkan dengan 

perolehan dari negara-negara tetangga (TIMMS, PISA : 2009). 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar ini, misalnya 

dengan pembenahan atau penyempurnaan kurikulum, peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, 

pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu 

manajemen sekolah. Pembenahan terhadap kurikulum merupakan upaya yang harus 

senantiasa dilakukan dan memerlukan sumber daya yang paling besar dibandingkan 

dengan unsur- unsur lain dalam manajemen pendidikan. Perubahan kurikulum tidak 

dapat berdiri sendiri, tetapi  harus  disertai  dengan  pencerahan  sumber  daya  manusia  

yang  terlibat, seperti para guru, kepala sekolah dan pengawas pendidikan. Di samping 

memerlukan sumber daya keuangan yang tidak sedikit, upaya pembenahan kurikulum ini 

juga tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu singkat. 

Kurikulum  2013  (K13) mulai  dilaksanakan  secara terbatas  dan  bertahap  pada tahun 

pelajaran 2013/2014. Pada tahun pelajaran 2014/2015 pelaksanaan diperluas ke seluruh 

SMP pada kelas VII dan VIII. Dengan tujuan untuk menjadikan pelaksanaan K13 

lebih baik, sekolah-sekolah yang mulai melaksanakan K13 pada tahun pelajaran 

2014/2015 berhenti sementara melaksanakan K13 dan melakukan serangkaian persiapan 

pelaksanaan K13 yang lebih mantap. Setelah memperoleh kesiapan yang baik, sekolah 

tersebut kembali mulai lagi melaksanakan K13. Pada tahun pelajaran 2020/2021 semua 

sekolah, termasuk SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, harus sudah 

melaksanakan K13 (Permendikbud 160 tahun 2014 pasal 4). 

Kesiapan SMP untuk melaksanakan K13 diperoleh melalui berbagai macam cara, antara 

lain pelatihan pelaksanaan K13 yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah  

maupun  oleh  sekolah,  pembinaan  oleh  perguruan  tinggi  setempat,  workshop dalam 

forum MGMP, dan belajar mandiri dengan membaca dokumen-dokumen K13. Buku 

panduan ini disusun dengan harapan menjadi salah satu dokumen K13 sehingga dapat 

menjadi rujukan dan rambu-rambu baik bagi para penyelenggara pendidikan di tingkat 

satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, para guru, pengawas, dan pihak-pihak lain 

dalam menerapkan K13 di sekolah 
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B.     Tujuan Penyusunan Panduan 

 
Penyusunan panduan manajemen kurikulum ini bertujuan untuk: 

1. Menyediakan pedoman dan rambu-rambu yang mudah dipahami tentang 

pengelolaan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan SMP; 

2. Membantu   pemangku   kepentingan   (stakeholder)   untuk   memahami   tentang 

pengelolaan kurikulum di SMP; 

3. Memandu  jajaran  birokasi  atau  instansi  penyelenggara  pendidikan  pada  

tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan dalam mengelola kurikulum di SMP, 

dan; 

4. Membantu   para   pengawas   sekolah   di   SMP   dalam   melaksanakan   

supervisi, monitoring, dan evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan. 

 

C.      Sasaran 

 

Sasaran penyusunan buku panduan ini adalah para pengambil kebijakan dan 

penyelenggara pendidikan di tingkat  kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan.  

Di samping itu,  buku  panduan  ini  juga  sangat  bermanfaat  bagi  kepala  sekolah,  

komite sekolah, yayasan penyelenggara pendidikan, dan guru dalam 

mengimplementasi kurikulum serta bagi  pengawas dalam rangka melaksanakan 

supervisi, monitoring, dan evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan. 

 

D.     Landasan Hukum 

 
Buku panduan ini disusun mengacu pada landasan yuridis yang berkaitandDengan 

penyelenggaraan pendidikan diantaranya: 

1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  

Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

3. Peraturan   Pemerintah   Republik   Indonesia   Nomor   17   Tahun   2010   

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan 

SMA/MA; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; 

9. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  
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61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah;  

11. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  58  

Tahun   2014   tentang   Kurikulum 2013 SMP/Madrasah Tsanawiyah;  

12. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

68 Tahun   2014   tentang   Peran Guru TIK dan Keterampilan Komputer 

dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi K-13; 

13. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

62 Tahun   2014   tentang   Kegiatan   Ekstrakurikuler   pada   Pendidikan   Dasar   

dan Pendidikan Menengah; 

14. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

63 Tahun  2014  tentang  Pendidikan  Kepramukaan  sebagai  Kegiatan  

Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 

15. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

111 Tahun  2014  tentang  Bimbingan  dan  Konseling  pada  Pendidikan  

Dasar  dan Pendidikan Menengah; 

16. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

159 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Kurikulum. 

17. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

20 Tahun 2016 Tentang SKL Pendidikan Dasar dan Menengah; 

18. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

21 Tahun 2016 TentangStandar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 

19. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 

20. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

23 Tahun 2016 Tentang Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 

21. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada K-

13 pada  Pendidikan Dasar dan Menengah; 
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BAB II 

PENGELOLAAN SEKOLAH 

 
Sebelum memahami dan melaksanakan pengelolaan kurikulum sekolah,  penting untuk 

diketahui dan dipahami tentang pengelolaan sekolah. Hal ini penting mengingat pengelolaan 

kurikulum merupakan bagian dari pengelolaan sekolah dan sekaligus untuk memahami posisi 

pengelolaan kurikukum  dalam pengelolaan sekolah. 

 

A.  Pengelolaan Sekolah (satuan pendidikan) 

 
Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 (10) bahwa Satuan 

pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, 

yang selanjutnya disebut dengan sekolah. Pasal 17 mnyebutkan bahwa  Pendidikan 

dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) 

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau 

bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah 

tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.  

 
Pengertian manajemen (selanjutnya disebut pengelolaan) adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengendalian, dengan memanfaatkan 

ilmu dan seni, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengelolaan juga 

merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dan bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kelembagaan.  

 

Pengelolaan satuan pendidikan (sekolah) dapat dimaknai sebagai suatu proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawaan atau evaluasi terhadap program dan 

kegiatan yang isinya tentang unsur-unsur sekolah (menurut UU Sisdiknas Nomor 20 

Tahun 2003 adalah Standar Nasional Pendidikan) agar dicapai tujuan pendidikan 

nasional secara efektif dan efisien.  

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 1 (1-2) dijelaskan bahwa Pengelolaan 

pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan 

nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 

penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar 

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan 

pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar 

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sekolah 

Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan 

dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 

hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

 

Standar nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dipenuhi oleh 

setiap satuan pendidikan. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a. standar isi; 

b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga 
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kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar 

pembiayaan;dan h. standar penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi 

sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam 

rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan 

bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan setiap 

satuan pendidikan (sekolah) wajib memenuhi SNP tersebut. 

 

Dengan demikian, pengelolaan sekolah merupakan proses penyelenggaraan pendidikan 

yang dimulai dengan perencanaan dilanjutkan dengan pelaksanaan dan 

pengawasan/evaluasi terhadap unsur-unsur sekolah, yang tidak lain adalah 8 SNP. 
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B.  Kebijakan Pengelolaan Sekolah 

 

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan (sekolah), ditujukan untuk 

menjamin: a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan 

terjangkau; b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan 

dan/atau kondisi masyarakat; dan c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan 

pendidikan. Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang 

pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan 

berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis 

sekolah/madrasah. Sekolah wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan 

nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan 

kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.  

 

Kebijakan pendidikan tersebut dituangkan dalam: a. rencana kerja tahunan satuan 

pendidikan; b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan c. 

peraturan satuan pendidikan. Satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib 

menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan 

pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai 

pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus 

serta bekerja sama dengan unit pelaksana teknis.  Pemerintah melaksanakan tugas 

penjaminan mutu pendidikan.  
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Satuan pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin 

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat: a. satuan 

pendidikan; b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan; c. peserta 

didik; d. orang tua/wali peserta didik; e. pendidik dan tenaga kependidikan; dan f. pihak 

lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. Dalam 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan pendidikan mengembangkan dan 

melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi, yang merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.  

 

C.  Standar Pengelolaan pada Satuan Pendidikan 

 

Setelah diketahui dan dipahami tentang pengelolaan sekolah sebagai suatu kebijakan 

yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pendidikan, selanjutnya diperlukan 

adanya pemahaman tentang standar pengelolaan sekolah. Standar ini merupakan salah 

satu dari 8 SNP yang ada, sehingga penting untuk dipahami secara komprehensif 

standar tersebut, khususnya dikaitkan dengan standar-standar lainnya. 

 

Sebagaimana diketahui bahwa standar pengelolaan sekolah ini telah ditetapkan dalam 

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, dimana dalam pasal 1(1) disebutkan bahwa 

Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku 

secara nasional, di antaranya adalah harus memenuhi beberapa aspek di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perencanaan Program, sekolah menyusun dan menetapkan: Visi Sekolah, Misi 

Sekolah, Tujuan Sekolah, dan Rencana Kerja Sekolah; 

2. Perencanaan Rencana Kerja, sekolah menyusun dan menetapkan:  

a. Pedoman Sekolah: Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur 

berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-

pihak yang terkait.  

b. Struktur Organisasi Sekolah: Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem 

penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan. 

c. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah: dilaksanakan berdasarkan rencana kerja 

tahunan dan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan 

pada ketersediaan sumber daya yang ada. 

d. Bidang Kesiswaan: Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan 

operasional mengenai proses penerimaan peserta didik  

e. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran: Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), Kalender Pendidikan, Program Pembelajaran, Penilaian 

Hasil Belajar Peserta Didik, Peraturan Akademik 

f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Sekolah menyusun program 

pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.  

g. Bidang Sarana dan Prasarana:Sekolah menetapkan kebijakan program secara 

tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.  

h. Bidang Keuangan dan Pembiayaan: Sekolah menyusun pedoman pengelolaan 

biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar 

i. Pembiayaan.  

j. Budaya dan Lingkungan Sekolah: Sekolah menciptakan suasana, iklim, dan 

lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam 

prosedur pelaksanaan. 

k. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah: Sekolah melibatkan warga dan 

masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan. 
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3. Pengawasan dan evaluasi  

a. Program Pengawasan: Sekolah menyusun program pengawasan secara 

obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi Diri: Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah. 

c. Evaluasi dan Pengembangan KTSP dilaksanakan secara: komprehensif dan 

fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang mutakhir; berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik 

dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan 

sosial; integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata 

pelajaran; menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, meliputi: dewan 

pendidik, komite sekolah, pemakai lulusan, dan alumni.  

d. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Evaluasi 

pendayagunaan pendidik  dan tenaga kependidikan direncanakan secara 

komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

e. Akreditasi Sekolah: Sekolah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. 
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BAB III 

PENGELOLAAN KURIKULUM SEKOLAH 
 

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bidang-bidang dalam pengelolaanitu terdiri 

dari tiga bidang, yakni: perencanaan, pelaksanaan,  evaluasi/pengawasan.  Dengan  demikian  

dalam  pengelolaan  kurikulum sekolah ini juga sama yaitu  bagaimana menyusun 

perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan melakukan evaluasi/pengawasan 

terhadap kurikulum sekolah.  

 

Kemudian tentang komponen-komponen yang ada dalam kurikulum itu sendiri (yang akan 

dikelola) telah ditetapkan dan tertuang dalam Permendiknas No 19 tahun 2007 nomor 2d dan 

Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  61 Tahun 

2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah serta Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  

Indonesia  Nomor  159 Tahun 2014 tentang Evaluasi  Kurikulum, yang terdiri antara lain: 

a. Komponen KTSP yang dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan  

b. Program Pembelajaran 

c. Penilaian hasil belajar peserta didik 

d. Peraturan akademik 

e. Penilaian kurikulum 

 

Berikut ini dijelaskan dan diuraikan masing-masing tentang pengelolaan kurikulum di 

sekolah 

 

A. Perencanaan Dokumen Kurikulum Sekolah 

 

1. Penyusunan KTSP( Buku 1) 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-

masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan. 

a. Komponen KTSP 

KTSP terdiri atas beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan terdiri atas latar 

belakang, landasan penyusunan, tujuan penyusunan,   acuan konseptual, 

dan prinsip pengembangan KTSP. Bab II Visi, Misi, dan Tujuan, Bab III 

Muatan Kurikuler terdiri atas muatan nasional, muatan lokal, penumbuhan 

budi pekerti, bimbingan konseling, pembimbingan TIK, ekstrakurikuler, 

KKM, program remedial dan pengayaan, kenaikan kelas dan kelulusan. 

Bab IV Kalender Pendidikan (Penjelasan selengkapnya tentang materi 

KTSP lihat dalam Panduan Penyusunan KTSP). 

 

b. Penyusun KTSP 

Penyusun KTSP adalah Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) yang terdiri 

atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. 

TPK dibentuk oleh kepala sekolah. Koordinator TPK adalah wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum dibantu staf kurikulum.  Guru yang menjadi 

anggota TPK adalah guru koordinator guru mata pelajaran sehingga semua 

mata pelajaran terwakili.   Konselor adalah guru Bimbingan Konseling.  

   

c. Langkah-langkah penyusunan KTSP: 
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1) TPK melakukan analisis konteks mencakup:   a)   analisis   ketentuan   

peraturan   perundang-undangan mengenai Kurikulum; b) analisis 

kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan; dan c) 

analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. 

2) TPK melakukan analisis berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 

tahun berjalan. 

3) TPK menyepakati pembagian tugas penyusunan materi KTSP dan  

batas akhir penyerahan draf  kepada koordinator TPK. 

4) Masing-masing TPK membuat draf KTSP sesuai dengan hasil analisis 

yang telah dilakukan. 

5) Koordinator TPK mengkompilasi draf hasil dari masing-masing 

anggota TPK 

6) TPK membagikan draf KTSP kepada seluruh pemangku kepentingan 

dalam rapat kerja akhir tahun ajaran atau selambat-lambatnya sebelum 

tahun ajaran baru untuk direvieu dan diberi masukan.  

7) Masing-masing anggota TPK merevisi draf sesuai bidang tugasnya 

berdasarkan masukan seluruh pemangku kepentingan. 

8) TPK memfinalkan KTSP dalam rapat koordinasi seluruh anggota TPK. 

9) Kepala sekolah  menetapkan KTSP. 

10) KTSP yang sudah ditetapkan diminta pengesahannya kepada kepala 

dinas pendidikan kabupaten/kota 

   

2. Pengembangan Silabus (Buku II) 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan 

kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai 

dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan 

sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.  

a. Komponen Silabus 

 Komponen silabus terdiri atas identitas mata pelajaran, identitas sekolah, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber belajar. 

b. Pengelola silabus 

 Silabus dikelola langsung oleh guru mata pelajaran atau kelompok guru 

mata pelajaran.  Pengelolaan silabus dikoordinasi oleh Tim Pengembang 

Kurikulum. 

c. Langkah-langkah Pengelolaan Silabus 

1) Guru mata pelajaran atau kelompok guru mata pelajaran membaca dan 

mencermati silabus. 

2) Guru menghitung alokasi waktu pembelajaran per semester dan per 

tahun. 

3) Guru menyesuaian alokasi yang tersedia dalam silabus dengan hasil 

perhitungan alokasi waktu per semester dan per tahun.  

4) Guru melakukan penyesuaian pembelajaran yang akan dilakukan 

sesuai dengan alokasi waktu yang telah disesuaikan.  

5)  Guru menganalisis sumber belajar yang ada atau yang dapat 

dikembangkan sesuai dengan situasi sekolah atau daerah. 

6) Guru melakukan penyesuaian sumber belajar yang ada dalam silabus 

berdasarkan hasil analisis ketersediaan dan kemungkinan 

pengembangan sumber belajar. 
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7) Guru melakukan penyesuaian kegiatan pembelajaran berdasarkan 

analisis ketersedianan dan kemungkinan pengembangan sumber 

belajar. 

 

3. Penyusunan RPP (Buku III) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran 
tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus 
untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 
Kompetensi Dasar (KD). 

a. Komponen RPP 

RPP memuat komponen identitas sekolah, identitas mata pelajaran, 
kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, 
kompetensi dasar dan indikator prncapaian kompetensi, materi 
pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajara, 
langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. (Pengembangan 
RPP secara lengkap lihat dalam Panduan Pengembang 

 

b. Penyusun RPP 

Penyusun RPP adalah guru mata pelajaran atau kelompok guru mata 
pelajaran. Penyusunan RPP dikoordinasi oleh Tim Pengembang Kurikukum 
(TPK) 

 

c. Langkah-langkah penyusunan RPP 

1) Guru mecermati regulasi tentang penyusunan RPP 

2) Guru mencermati model RPP 

3) Guru atau kelompok guru mata pelajaran menyusun RPP berdasarkan 
silabus yang telah disesuaikan dengan kondisi sekolah. 

4) RPP dalam satu semster diselesaiakn pada awal semester dan 
disesuikan, bila perlu,  pada saat akan digunakan untuk mengajar. 

4. Penyusunan perencanaan dokumen kurikulum lainnya  

a. Dokumen pembagian tugas mengajar 

Sebelum   memasuki   tahun   pelajaran   baru   kepala   sekolah   

melaksanakan pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya 

dengan surat keputusan kepala sekolah. Dalam menyusun pembagian tugas, 

kepala sekolah mendasarkan kompetensi guru. 

b. Dokumen peraturan akademik 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, ketentuan 

peraturan akademik berisi: 

 persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan 

tugas dari guru; 

 ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas,dan 

kelulusan; 

 ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar, 

laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku 

referensi, dan , buku perpustakaan; 

 ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, 

wali kelas, dan konselor. 
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Peraturan akademik sekurang-kurangnya memuat peraturan yang mengatur 

persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan/ujian, perbaikan/pengayaan, 

kenaikkan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik yang diputuskan oleh 

staf dewan pendidik dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala 

sekolah. 

 

Contoh sistematika peraturan akademik:  

BAB I  KETENTUAN UMUM 

BAB II     KETENTUAN KEHADIRAN  

BAB III   KETENTUAN PENILAIAN 

BAB IV   KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN 

BAB V    HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS 

BAB VI   HAK PESERTA DIDIK MENDAPAT LAYANAN   

 PEMBELAJARAN DAN KONSELING 

BAB VII  HAK PESERTA DIDIK BERPRESTASI  

BAB VIII PENUTUP 

 
c. Jadwal pelajaran 

 Jadwal pelajaran disusun  dengan tujuan agar pelaksanaan pembelajaran 

berjalan dengan baik. 

d. Buku jurnal kelas 

 Di kelas wajib ada jurnal kelas yang diisi oleh guru setelah melakukan 

pembelajaran di kelas, dan setiap minggu dimonitor oleh kepala sekolah 

atau wakil kepala sekolah. 

e. Buku nilai 

 Setiap guru wajib memiliki buku nilai, yang merupakan buku catatan 

penilaian secara lengkap yang terdiri atas nilai ulangan harian, nilai 

perbaikan, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan 

kenaikan kelas dan nilai akhir/nilai rapor. 

f. Jurnal mengajar 

 Jurnal mengajar adalah buku yang dipergunakan oleh guru untuk mencatat 

kegiatan proses pembelajaran yang sudah dilakukan sesuai dengan jadwal 

pelajaran. Jurnal mengajar   sekurang-kurangnya mencakup: nomor, 

hari/tanggal, KD, materi  yang disampaikan, situasi kelas, catatan khusus. 

Catatan khusus bukan hanya berisi hal yang negatif, misalnya 

keterlambatan siswa, tetapi diisi dengan prestasi siswa dalam pembelajaran 

saat itu yang berhubungan sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. 

Catatan khusus juga dapat berisi catatan kesulitan siswa secara spesifik dan 

cara menerapi yang akan dan sudah dilakukan guru. Dalam catatan khus 

dapat juga diisi dengan penugasan yang dibeikan kepada siswa baik 

individu maupun kelompok disertai waktu pengumpulan. 

 

B .   Pelaksanaan Kurikulum 

 

1.  Pelaksanaan pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Pembelajaran.  
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Langkah langkah yang dilakukan satuan pendidikan: 

a. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum bersama tim supervisi pembelajaran 

melakukan analisis hasil EDS pada bagian standar proses dan hasil supervisi 

tahun sebelumnya untuk menemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam 

pembelajaran. 

b. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan tim supervisi pembelajaran 

melakukan rapat koordinasi tentang program tindak lanjut peningkatan 

pembelajaran. 

c.  Melakukan rapat kerja persiapan awal tahun pelajaran dan membuat 

perepakatan tentang: pembagian tugas mengajar, fokus peningkatan 

pembelajaran, KKM, sistem pengecekan RPP, sitem pengecekan buku nilai, 

pengaktifan MGMP sekolah, inventarisasi kebutuhan alat dan media 

pembelajaran, program peningkatan mutu peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan, dandiantaranya Gerakan Literasi Sekolah,  dan lain-lain sesuai 

kebutuhan satuan pendidikan. 

d. Melaksanakan workshop peningkatan mutu pembelajaran diantaranya, lesson 

study. 

e. Melakukan sosialisasi program pembelajaran kepada warga sekolah dan 

pemangku kepentingan, misalnya KKM, Tugas mandiri tidak terstruktur, 

jadwal ulangan, sistem pengambilan nilai. 

f. Wakil kepala ekolah bidang kurikulum memonitor penyelesaian penyusunan 

RPP dan buku nilai secara berkala kemudian mengecek ketepatan 

penyusunannya 

g. Kepala sekolah menerima dan menindak lanjuti laporan hasil pengecekan RPP 

dan buku nilai.  

h. Melaksanakan program pembelajaran 

i. Menyiapkan perangkat supervisi  

j. Membentuk tim supervisi 

k. Melaksanakan supervisi dan monitoring pembelajaran 

l. Melaksanakan evaluasi pembelajaran 

m. Melaksanakan program tindak lanjut 

 

Informasi lengkap tentang pembelajaran lihat pada buku Panduan Pelaksanaan 
Pembelajaran Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. 
 

2.  Pelaksanaan muatan lokal 

 
Muatan lokal pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 

Tahun 2014 tentang Muatan Lokal  

 

Langkah langkah yang dilakukan satuan pendidikan: 

a. Melaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) kecil guru mulok 

pada satuan pendidikan 

b. Melakukan analisis capaian pembelajaran mulok pada satuan pendidikan 

c. Merancang program pembelajaran mulok pada satuan pendidikan 

d. Melaksanakan MGMP guru mulok tingkat Sub Rayon 

e. Melaksanakan MGMP guru mulok tingkat wilayah 

f. Melaksanakan MGMP guru mulok tingkat kota/ kabupaten 
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g. Melaksanakan pembelajaran mulok pada satuan pendidikan 

h. Melaksanakan supervisi dan monitoring pembelajaran mulok pada satuan 

pendidikan 

i. Melaksanakan evaluasi pembelajaran mulok pada satuan pendidikan 

j. Melaksanakan program tindak lanjut 

k. Apabila muatan lokal terintegrasi dalam mata pelajaran Seni Budaya, 

Prakarya dan PJOK maka pendidik pengampu berkoordiasi dalam kegiatan 

MGMP sekolah untuk menyiapkan perangkat pembelajaran.  

 

Informasi lengkap tentang muatan lokal dapat dilihat pada buku Panduan 

Pelaksanaan muatan lokal Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. 

  

3.  Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling 

 

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan yang berupaya 

memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya 

perkembangan yang utuh dan optimal, berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan 

Konseling 

 

Langkah langkah yang dilakukan satuan pendidikan: 

 

a. Melaksanakan MGMP kecil guru bimbingan dan konseling pada satuan 

pendidikan 

b. Melakukan analisis capaian bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan 

c. Merancang program bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan 

d. Melaksanakan MGMP guru bimbingan dan konseling  tingkat Sub Rayon 

e. Melaksanakan MGMP guru bimbingan dan konseling  tingkat wilayah 

f. Melaksanakan MGMP guru bimbingan dan konseling  tingkat kota/ 

kabupaten 

g. Mengadopsi program pelayanan bimbingan dan konseling dari dinas 

pendidikan kota/ kabupaten untuk diterapkan pada satuan pendidikan, jika 

dimungkinkan 

 

Pada awal semester: 

a. Melaksanakan Tes IQ, pemetaan minat dan bakat peserta didik kelas 7 pada 

satuan pendidikan sebagai lampiran program pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

b. Melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan 

pendidikan 

c. Melaksanakan supervisi dan monitoring pelayanan bimbingan dan konseling  

pada satuan pendidikan 

d. Melaksanakan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan 

pendidikan 

e. Melaksanakan analisis hasil evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling 

pada satuan pendidikan 

f. Melaksanakan program tindak lanjut 
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Lebih lanjut lihat pada buku Panduan Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan 

konseling Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. 

 
4.  Pelaksanaan ekstrakurikuler 

 
Ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan yg bertujuan mengembangkan 

bakat peserta didik berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang ekstrakurikuler, serta Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang 

kepramukaan. 

 

Langkah langkah yang dilakukan satuan pendidikan: 

 

a. Melakukan rapat koordinasi dengan wakil kepala sekolah, kepala urusan 

kesiswaan, guru Pembina dan pelatih ekstrakurikuler untuk melakukan 

analisis pelaksanaan program ekstrakurikuler yang telah dilaksanakan 

b. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan program ekstrakurikuler kepala 

sekolah dan staf membuat program kegiatan ekstrakurikuler 

c. Satuan pendidikan menyiapkan form pemilihan ekstrakurikuler bagi peserta 

didik  

 

Pada awal semester: 

a. Mengkomunikasikan program kegiatan ekstrakurikuler kepada pengurus 

Organisasi Intra Sekolah(OSIS) 

b. Pengurus OSIS melakukan sosialisasi program ekstrakurikuler kepada peserta 

didik serta membagikan form pilihan jenis ekstrakurikuler yang harus diisi 

sesuai bakat dan minatnya sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan 

dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

c. Melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler 

d. Melaksanakan supervisi dan monitoring kegiatan 

ekstrakurikuler  

e. Melaksanakan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler  

f. Melaksanakan program tindak lanjut 

 

Untuk pelaksanaan ekstrakurikuler wajib pramuka disesuaikan dengan kondisi 

masing-masing satuan pendidikan. 

 

Lebih lanjut lihat pada buku Panduan Pelaksanaan ekstrakulikuler. Pendidikan 

untuk Sekolah Menengah Pertama. 

 
5.  Pelaksanaan ulangan dan ujian 

 

Pada setiap akhir proses pembelajaran harus dilakukan penilaian hasil belajar 

peserta didik sesuai kalender pendidikan dan program sekolah berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar 

dan menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.Peraturan Badan Standar 

Nasional Pendidikan Nomor: 0043/P/BSNP/I/2017 
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Langkah langkah yang dilakukan satuan pendidikan: 

a. Semua tenaga pendidik melaksanakan workshop penyusunan perangkat 

pembelajaran 

b. Kepala sekolah dan staf  menyusun program evaluasi pembelajaran serta 

membentuk panitia pelaksana 

 

Pada awal semester dan sesuai program semester, program satuan pendidikan: 

a. Melaksanakan sosialiasi program pembelajaran kepaada warga sekolah dan 

stake holder 

b. Pendidik melaksanakan ulangan harian sesuai program semester yang disusun 

c. Satuan pendidikan melaksanakan ujian tengah semester 

d. Satuan pendidikan melaksanakan ujian akhir semester 

e. Satuan pendidikan melaksanakan ujian sekolah 

f. Satuan pendidikan melaksanakan ujian sekolah berbsis nasional 

g. Satuan pendidikan melaksanakan ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 

h. Satuan pendidikan melaksanakan Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil 

(UNKP) 

 

 
6.  Analisis hasil ulangan harian 

  

Pendidik harus melakukan analisis hasil ulangan harian peserta didik. Langkah 

langkah yang dilakukan pendidik dalam analisis hasil ulangan harian: 

 

a. Mengoreksi hasil ulangan harian peserta didik sesuai rubrik yang dibuat serta 

memberikan score dengan catatan atau komentar untuk memotivasi pesera 

didik dan mengembalikannya kepada peserta didik untuk ditanda tangani oleh 

orangtua peserta didik dan disimpan sebagai dokumen Porto folio. . 

b. Menganalisis hasil ulangan harian peserta didik yang akan dipergunakan 

untuk memberikan perlakukan kepada siswa, perlakuan remedial teaching 

bagi siswa yang nilainya masih dibawah ketuntasan belajar yang ditetapkan. 

Adapun bagi siswa yang sudah mencapai nilai diatas ketuntasan belajaranya 

dapat diberikan perlakukan berupa pengayaan. Kegiatan dimaksud harus 

didokumentasikan dengan baik. 

 

 
7.  Pelaksanaan penilaian hasil belajar 

   

Pendidik harus melakukan penilaian hasil belajar peserta didik yang meliputi 

penilaian sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan 

kaidah yang berlaku. 

 

Langkah langkah yang dilakukan dalam penilaian hasil belajar, pendidik harus: 

 

a. Menyusun perangkat penilaian dengan benar sesuai kaidah yang berlaku. 

b. Melakukan penilaian hasil belajar peserta didik 

c. Melakukan analisis pada nilai hasil belajar peserta didik. 

d. Melakukan tindak lanjut kepada peserta didik berdasar hasil analisis yang 

telah dilakukan. 
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Lebih lanjut lihat buku Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan 

Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. 

 

8.  Pengolahan nilai rapor 

 

Setiap akhir semester baik semester gasal maupun genap pendidik harus 

melaksanakan pengolahan terhadap nilai rapor. 

 

Langkah langkah yang harus dilakukan pendidik dalam penilaian hasil belajar 

adalah: 

 

a. Mengolah nilai rapor yang diperoleh dari nilai ulangan harian, penugasan, 

ulangan  tengah  semester dan  ulangan  akhir  semester/ ulangan kenaikan 

kelas sesuai dengan formula yang berlaku. 

b. Nilai rapor dapat dikerjakan secara manual atau daring (on line) 

c. Nilai rapor peserta didik harus didokumentasikan dengan baik. 

 

Lebih lanjut lihat buku Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan 

untuk Sekolah Menengah Pertama. 

 

9.  Pelaporan hasil belajar 

 

Pelaporan hasil belajar peserta didik harus dilakukan oleh seluruh pendidik mata 

pelajaran kepada kepala sekolah, dan selanjutkan kepala sekolah melakukan 

pelaporan kepada orang tua peserta didik. Dalam bentuk buku laporan hasil 

penilaian peserta didik atau rapor. 

 

10.  Supervisi dan Monitoring pelaksanaan kurikulum 

 

a.   Tujuan Supervisi dan Monitoring 

 

Dalam pelaksanaan kurikulum perlu dilakukan  supervisi dan monitoring 

yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program 

kurikulum. Supervisi dilakukan pada pelaksanaan pembelajaran, muatan 

lokal serta ekstrkurikuler. Sedangkan monitoring dilaksanakan pada 

pelaksanaan ulangan dan ujian, analisis hasil ulangan, penilaian hasil 

belajar, pengolahan nilai rapor serta pelaporan hasil belajar. Kegiatan 

supervisi dan monitoring dalam pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh 

kepala sekolah wakil kepala sekolah serta guru senior yang memenuhi 

syarat. 
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b.  Instrumen  pelaksanaan Supervisi dan Monitoring 

  

Berikut ini contoh instrument supervisi pelaksanaan pembelajaran. 

 

No Butir-butir Amatan Keterlaksanaan  

Catatan Ya Tidak 

A Kegiatan Pendahuluan     

1.  Mengondisikan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. 

   

2.  Mendiskusikan kompetensi yang sudah 

dipelajari dan dikembangkan sebelumnya 

berkaitan dengan kompetensi yang akan 

dipelajari dan dikembangkan.    

   

3.  Menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

   

4.  Menyampaikan garis besar cakupan materi 

dan kegiatan yang akan dilakukan. 

   

5.  Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian 

yang akan digunakan. 

   

B Kegiatan Inti    

1 Pengelolaan Pembelajaran    

 a. Melaksanakan pembelajaran yang 

menumbuhkan partisipasi aktif 

peserta didik. 

   

 b. Guru memulai dan mengakhiri proses 

pembelajaran tepat waktu. 

   

 c. Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas yang akan 

dilakukan. 

   

 d. Guru menggunakan bahasa yang baik 

dan benar. 

   

 e. Guru mendorong siswa untuk 

memanfaatkan sumber belajar yang 

ada di sekolah maupun di luar 

sekolah. 

   

 f. Guru memanfaatkan teknologi dan 

Informasi.  

   

2 Penerapan Pendekatan/Model 

Pembelajaran*) 

   

 Pendekatan Saintifik    

 a. Memfasilitasi peserta didik untuk  

mengamati. 
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No Butir-butir Amatan Keterlaksanaan  

Catatan Ya Tidak 

 b. Memancing/memfasilitasi  peserta 

didik untuk merumuskan pertanyaan. 

   

 c. Menfasilitasi peserta didik dalam 

mengumpulkan informasi/mencoba. 

   

 d. Memfasilitasi peserta didik dalam 

mengolah/menganalisis  informasi 

untuk membuat kesimpulan. 

   

 e. Menfasilitasi dan menyajikan 

kegiatan bagi peserta didik untuk 

mengkomunikasikan pengetahuan dan 

ketrampilan yang diperolehnya. 

   

 f. Menfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan kegiatan mencipta. 

   

 Genre-based Approach    

 a. Melaksanakan tahap Building 

Knowledge of the Field (BKoF) 

   

 b. Melaksanakan tahap Modelling of the 

Texts (MoT) 

   

 c. Melaksanakan tahap Joint 

Construction of the Text (JCoT) 

   

 d. Melaksanakan tahap Independent 

Construction of the Text (ICoT) 

   

 Problem-based Learning    

 a. Melaksanakan tahap 1 Orientasi 

terhadap masalah 

   

 b. Melaksanakan tahap 2 Organisasi 

belajar 

   

 c. Melaksanakan tahap 3 Penyelidikan 

individual maupun kelompok 

   

 d. Melaksanakan tahap 4 Pengembangan 

dan penyajian hasil penyelesaian 

masalah 

   

 e. Melaksanakan tahap 5 Analisis dan 

evaluasi proses penyelesaian masalah 

   

 Project-based Learning    

 a. Melaksanakan tahap 1 Penentuan     

 b. Melaksanakan tahap 2 Perancangan 

langkah-langkah penyelesaian  

   

 c. Melaksanakan tahap 3 Penyusunan 

jadwal pelaksanaan  

   

 d. Melaksanakan tahap 4 Penyelesaian     
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No Butir-butir Amatan Keterlaksanaan  

Catatan Ya Tidak 

dengan fasilitasi dan monitoring guru 

 e. Melaksanakan tahap 5 Penyusunan 

laporan dan presentasi/publikasi hasil  

   

 f. Melaksanakan tahap 6 Evaluasi 

proses dan hasil  

   

 Inquiry/Discovery Learning    

 a. Siswa merumuskan pertanyaan, 

masalah, atau topik  yang  akan 

diselidiki 

   

 b. Siswa merencanakan prosedur atau 

langkah-langkah pengumpulan dan 

analisis data. 

   

 c. Siswa mengumpulkan informasi, 

fakta, maupun data, dilanjutkan 

dengan kegiatan menganalisisnya. 

   

 d. Siswa menarik simpulan-simpulan 

(jawaban atau penjelasan ringkas) 

   

 e. Siswa menerapkan hasil dan 

mengeksplorasi pertanyaan-

pertanyaan atau permasalahan 

lanjutan untuk dicari jawabnya. 

   

 f. Guru memancing atau menggali 

pertanyaan-pertanyan dari siswa. 

   

 g. Guru memfasilitasi siswa pada saat 

mengumpulkan informasi sampai 

menganalisisnya. 

   

 h. Guru membimbing siswa dalam 

menarik  simpulan-simpulan. 

   

 i. Guru memancing diskusi di antara 

siswa dalam penerapan hasil temuan. 

   

 j. Guru mengeksplorasi pertanyaan, 

masalah, atau topic lanjutan. 

   

C Kegiatan Penutup    

1 Menfasilitasi dan membimbing peserta didik 

untuk membuat rangkuman/simpulan  

kegiatan pembelajaran. 

   

2 Melakukan penilaian dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

secara konsisten dan terprogram. 

   

3 Memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran. 
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No Butir-butir Amatan Keterlaksanaan  

Catatan Ya Tidak 

4 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran remedi, program 

pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual 

maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik. 

   

5 Menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

   

 

.......................................................................... 

Petugas, 

 

 

.......................................................................... 

 

Instrumen supervisi pelaksanaan muatan lokal, pelayanan bimbingan dan 

konseling, ekstrakurikuler, ulangan dan ujian dan instrumen monitoring 

analisis hasil ulangan, pelaksanaan penilaian hasil belajar, pengolahan nilai 

rapor dan pelaporan hasil belajar disesuikan dengan kondisi satuan 

pendidikan. 

 

C.  Analisis dan Tindak lanjut 

 

Data hasil supervisi dan monitoring dianalisis oleh tim pengembang kurikulum satuan 

pendidikan. Hasil analisis dari tim pengembang kurikulum satuan pendidikan ditindak 

lanjuti untuk mencapai hasil yang optimal sesuai program, 

 

 

D.    Evaluasi  Kurikulum 

 

Evaluasi Kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis, dan sistemik 

dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum.  

 

Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan 

pendidikan pada umumnya, maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. 

Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan 

pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan 

kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model 

kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan 

oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya, dalam 

memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih 

metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan 

lainnya. 
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Evaluasi kurikulum dirumuskan secara tegas, berkaitan dengan beberapa faktor 

antara lain: 

a. Evaluasi kurikulum berkenaan dengan fenomena-fenomena yang terus berubah. 

b. Objek evaluasi kurikulum adalah sesuatu yang berubah-ubah sesuai dengan 

konsep kurikulum yang digunakan. 

c. Evaluasi kurikulum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia yang 

sifatnya juga berubah. 

 

Komponen-komponen kurikulum yang dievaluasi juga sangat luas. Program evaluasi 

kurikulum bukan hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dan proses 

pembelajarannya, tetapi juga desain dan implementasi kurikulum, kemampuan 

dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, fasilitas dan 

sumber-sumber belajar, dan lain-lain. Luas atau sempitnya suatu program 

evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuannya.  

Evaluasi Kurikulum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai:  

a.  kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;  

b.  kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;  

c.  kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan  

d.  kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.  

 

Ide Kurikulum merupakan pikiran pokok kurikulum yang terdiri atas dasar filosofis, 

sosiologis, psiko-pedagogis, teoretis, yuridis, sistem, dan model kurikulum yang 

digunakan sebagai landasan dan kerangka pengembangan kurikulum. Desain Kurikulum 

merupakan rancangan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

Dokumen Kurikulum merupakan sekumpulan dokumen yang berfungsi sebagai 

perangkat operasional kurikulum yang meliputi:  

 

1. dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan;  

2. dokumen kurikulum setiap mata pelajaran;  

3. pedoman implementasi kurikulum;  

4. buku teks pelajaran;  

5. buku panduan guru; dan  

6. dokumen kurikulum lainnya. 

  

Implementasi Kurikulum merupakan proses realisasi desain kurikulum yang 

diterjemahkan dalam aspek-aspek penyediaan perangkat dokumen, buku, pelatihan, 

pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Hasil 

Kurikulum merupakan perubahan dalam kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, 

dan kompetensi keterampilan sebagai capaian pembelajaran yang diwujudkan dalam 

bentuk kualitas pribadi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.  Dampak Kurikulum 

berupa perubahan sikap perilaku kolektif masyarakat di sekitarnya 
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Evaluasi kurikulum pada bagian a, yaitu kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain 

Kurikulum, dan bagian b , yaitu  kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen 

Kurikulum merupakan kewenangan pemerintah. Oleh karena itu sangat wajar kalau 

setiap 10 tahun kurikulum direvisi berdasarkan hasil evaluasi 

Satuan pendidikan mengevaluasi kurikulum pada bagian c, yaitu kesesuaian antara 

Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum, dan bagian d, yakni kesesuaian 

antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.  

1. Evaluasi kesesuaian antara dokumen kurikulum dan implementasi 

kurikulum 

 

Setiap akhir tahun satuan pendidikan mengevaluasi kurikulum. Contoh Format 

evaluasi kesesuaian anatara dokumen kurikulum dan implementasi Kurikulum 

 

No Dokumen 

Kurikulum 

Kriteria 

keberhasilan 

Impleme

ntasi 

Keterca

paian 

Tindak lanjut 

Evaluasi 

1 Buku1 KTSP     

 a. Tujuan     

 b. ......     

 Dst     

      

2 Buku 2 Silabus     

      

      

      

3. Buku 3 RPP     

      

      

 

Evaluasi Kurikulum dilakukan dengan menggunakan pendekatan, strategi, dan 

model sesuai dengan tujuan dan/atau sasaran evaluasi.  Pendekatan Evaluasi 

Kurikulum dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan/atau 

pendekatan kuantitatif.  

 

2. Evaluasi kesesuaian antara ide kurikulum, kurikulum implementasi, dan 

dampak kurikulum 

 

Evaluasi kesesuaian anatar ide kurikulum, hasil kurikulum, dan dampak kurikulum 

perlu dilakukan agar ada kesinambungan anatara ide, hasil, dan dampak dalam 

pelaksanaan kurikkulum. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan tindak 

lanjut implementasi kurikulum pada tahun-tahun berikutnya . Adanya peningkatan 

implementasi kurikumlum diharapkan membawa hasil dan dampak yang baik bagi 

peserta didik.  Berikut contoh format evaluasi tersebut. 
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No Ide 

Kurikulum 

Kurikulum 

Implemen 

tatif 

Kriteria 

Ketercap

aian 

Hasil Tingkat 

Ketercapaian 

Dampak Tindak 

lanjut 

1. Pengembang

an 

kompetensi 

sikap 

      

....       

Dst.       

2. Pengembang

an 

kompetensi 

keterampilan 

      

....       

dst       

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Pengembang

an 

kompetensi 

keterampilan 

      

....       

dst       

3. .............       

....       

dst       
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Panduan Pengelolaan Kurikulum SMP ini hanyalah merupakan salah satu dari beberapa 

panduan lain dalam memberikan pedoman implementasi K-13 kepada berbagai pihak yaitu 

sekolah, Dinas Pendidikan Daerah, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.  

 

Direktorat jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan panduan-panduan 

lainnya tersebut untuk dapat diketahui, dipahami, dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Untuk lebih sempurnanya dalam penggunaan panduan ini, maka disarankan juga 

memperhatikan panduan pembelajaran,panduan penilaian, panduan pengelolaan sekolah, 

panduan kegiatan ekstra kurikuler, panduan BK, dan lainnya. 

 

Sangat diharapkan masukan atau saran untuk perbaikan panduan ini khususnya dalam 

kerangka implementasi K-13. Semoga panduan ini memberikan manfaat kepada semua pihak 

yang menggunakan atau berkepntingan. Amin. 

 

 


