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      BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

 

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut 

pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan (1) harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, (2) peningkatan mutu, (3) relevansi serta (4) 

efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan 

dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, 

olahrasa dan olahraga agar memiliki daya  saing dalam menghadapi tantangan global. 

Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. 

Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen 

berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, 

dan berkesinambungan. 

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut selain untuk keberhasilan wajar 

dikdas 9 tahun, SMP Negeri 2 Jombang  lebih mengarahkan ke usaha peningkatan 

kualitas pendidikan baik dari sisi akademik, layanan (manajemen) maupun 

nonakademik. Melalui konsep MBS dalam aplikasinya sering dikenal MPMBS.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP Negeri 2 Jombang, disusun 

disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. 
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Dokumen Kurikulum SMP Negeri 2  Jombang ini memuat tentang : 

(1) Rasional, Dasar Hukum, Hasil Analisis Konteks dan Tujuan Pengembangan 

KTSP. 

(2) Tujuan Pendidikan, Visi, Misi, Tujuan dan Profil Sekolah 

(3) Struktur dan Muatan Kurikulum  

(4) Kalender Pendidikan 

(5) Silabus, RPP dan Program lainnya. 

 
B.   Dasar Hukum 
 

1. Pancasila 

2. Undang-undang Dasar 1945 

3. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

    Pasal 35 ayat 1, 36 ayat 1, 37 ayat 1, dan Pasal 38 ayat 1 dan 2; 

 4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Bab III Pasal 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, Bab IV , Bab 

V Pasal 25, Pasal 26, Bab VIII Pasal 49 ayat (1), Pasal 51, 52, Bab X Pasal 63 

ayat (1), Pasal 64, 65, 66 72;  

5. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Stándar Isi (SI). 

     6. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Komptensi Lulusan (SKL) 

   7. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas 

    Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. 

 8. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

    9. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan 

    10. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana 

    11. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

12. PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

13. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
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C.  Hasil Analisis Konteks 
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ada 8 standar nasional 

pendidikan BAB II pasal 2 ayat 1, meliputi standar isi, standar poses, standar 

kompetnesi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. 

Hasil analisis konteks yang dapat disimpulkan dari SMP Negeri 2 Jombang dengan 

memakai pendekatan SWOT atau kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang adalah 

: 

 1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

    a.   Kekuatan  

SMP Negeri 2 Jombang memiliki tenaga pendidik sejumlah 79 guru dan tenaga 

kependidikan 30 pegawai. Kualifikasi Pendidik meliputi : 6 Orang telah 

berkualifikasi S2, 3 Orang menempuh S2 linier, 69 Orang berkualifikasi S1, 4 

Orang berkualifikasi D3 dan 2 Orang berkualifikasi D1. Sebagian guru yang 

berkualifikasi Diploma sekarang sedang menempuh pendidikan S1. Sedangkan 

tenaga kependidikan  meliputi : 2 orang berkualifikasi S1, 2 orang berkualifikasi 

D3, 1 Orang berkualifikasi D1, 19 Orang berkualifikasi SMA dan 7 Orang 

berkualifikasi SMP.    

  b.   Kelemahan 

Disadari bahwa walaupun secara kualifikasi tenaga pendidik maupun tenaga 

kependidikan yang ada di SMP Negeri 2 Jombang memenuhi standar, namun 

ketrampilan mendidik masih kurang maksimal. Indikasinya adalah dari nilai hasil 

belajar siswa maupun dari interview kepada siswa perihal metode pembelajaran 

yang dilakukan guru di kelas.  

     c.   Tantangan 

Tuntutan masyarakat dan pemerintah bahwa guru harus berwawasan, berkarya 

secara profesional serta tuntutan pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.  

Solusinya adalah memotivasi guru dan secara rutin dilakukan pembinaan-

pembinaan baik melalui MGMP Kabupaten, MGMP RSBI maupun MGMPS. 

     d.   Peluang 

Data menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah siswa pendaftar dan yang diterima 

selalu menunjukkan kelebihan yang sangat banyak ini merupakan peluang 
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kepercayaan masyarakat. Kedua, dengan adanya sertifikasi guru, diharapkan 

guru semakin bersemangat dalam bekerja sehingga menjadi guru efektif. 

 

Mencermati dari kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada bagi 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maka  hal-hal yang perlu dilakukan oleh 

SMP Negeri 2 Jombang adalah : 1. Dilakukan pembinaan-pembinaan, 2. Dilakukan 

pelatihan pelatihan. 

 

2.  Peserta Didik 

     a.   Kekuatan 

Penerimaan  Peserta Didik Baru dilakakukan melalui Tes Potensi Akademik, 

Psikotest, Tes Komprehensip dan Wawancara dengan mempertimbangkan 

SKHU UASBN serta jumlah pendaftar yang selalu melebihi pagu penerimaan 

maka dapat memperoleh siswa yang berkemampuan lebih baik.  

    b.  Kelemahan 

Peserta didik yang berasal dari berbagai daerah dan asal sekolah membutuhkan 

waktu untuk menyamakan persepsi. 

     c.   Tantangan 

SMP Negeri 2 Jombang harus mempunyai ciri keunggulan tersendiri sehingga 

menjadi pilihan utama di antara sekolah yang lain. 

     d.   Peluang 

Dengan input nilai yang masuk di SMPN 2 Jombang yang baik maka mempunyai 

peluang untuk meningkatkan prestasi peserta didik. 

Mencermati dari kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada bagi 

peserta didik, maka  hal-hal yang perlu dilakukan oleh SMP Negeri 2 Jombang 

adalah :  

1. Meningkatkan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik,  

2. Membuat program unggulan kelas RSBI. 

 

3.   Proses Pembelajaran 
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Hasil analisa konteks proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Jombang dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan 6 hari efektif dengan rincian 52 jam 

/ minggu untuk kelas VII dan VIII. Sedang untuk kelas IX 54 jam/minggu.  

 

4. Sarana Prasarana 

a. Kekuatan 

Dengan status RSBI maka sekolah berupaya untuk meningkatkan sarana dan 

prasarana sekolah, antara lain : 27 ruang kelas (masih 6 ruang berbasis IT), 2 

Lab. Komputer, 2 ruang perpustakaan, 2 Lab. IPA, Lab. Bahasa, 1 ruang 

multimedia, 1 ruang kesenian, 2 ruang pertemuan, 1 aula serta ruang penunjang 

lainnya. 

b.  Kelemahan 

- Dengan luas tanah hanya 8970 m2, maka dalam pengembangan sekolah 

hanya pada lantai atas, dan ini tidak cukup biaya sedikit. 

- Dengan tuntutan RSBI yang harus semua kelas berbasis IT maka tentu saja 

masih kurang atau belum memenuhi standar internasional untuk seluruh 

kelas. 

c.  Tantangan  

- Dengan hanya kelas RSBI saja yang boleh menarik dana yaitu 15 kelas dari 

27 rombel, ini merupakan tantangan tersendiri guna pegembangan sarana 

prasarana di sekolah. 

d.  Peluang 

- Jika sudah menjadi SBI maka terbuka ada peluang untuk pengembangan 

sarana prasarana di sekolah ini. 

 

5. Manajemen berstandar ISO 

a. Kekuatan 

Dukungan warga sekolah merupakan kekuatan untuk mewujudkan ISO di 

SMPN 2 Jombang 

b. Kelemahan 

Dengan dana minimal di sekolah tentulah masih belum cukup untuk 

mewujudkan ISO di SMPN 2 Jombang 
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c. Tantangan 

Dengan tuntutan “X” pada Standar Manajemen di RSBI maka merupakan 

tantangan untuk mewujudkan ISO di SMPN 2 Jombang 

d. Peluang 

- Dengan adanya kewajiban provinsi untuk membina RSBI merupakan 

peluang untuk mengajukan dana stimulan berupa hibah guna mewujudkan 

ISO di SMPN 2 Jombang.  

- Dengan adanya kelas RSBI sekolah dapat menarik dana rutin dan 

insidental yang dialokasikan untuk mewujudkan ISO di SMPN 2 Jombang 

 

6. Pembiayaan (Dana) 

a.   Kekuatan 

Peserta didik dari kelas RSBI (15 rombel dari 27 rombel) merupakan kekuatan 

di SMPN 2 Jombang, mengingat diijinkan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk 

memungut dana tambahan selain BOS. 

b.   Kelemahan 

45% rombongan belajar yang ada di SMPN 2 Jombang tidak diperkenankan 

untuk member dukungan dana untuk kegiatan sekolah. Ini mengakibatkan 

kelambatan dalam mencapai “X” dari Standar Nasional Pendidikan 

c.   Tantangan 

Berdasarkan kondisi yang ada maka SMPN 2 Jombang mempunyai tantangan 

bagaimana mewujudkan IKKT sebagai RSBI. 

d. Peluang 

Dengan input nilai yang masuk di SMPN 2 Jombang yang baik maka 

mempunyai peluang untuk meningkatkan prestasi peserta didik. 

Dengan status RSBI dan letak sekolah yang strategis maka SMPN 2 Jombang 

mempunyai peluang untuk mendapatkan dana langsung dari masyarakat / 

orang tua peserta didik RSBI guna mewujudkan standar pembiayaan 

internasional di masa mendatang.  

 

 Hasil Analisis SWOT secara kualitatif untuk mengetahui kondisi ideal dan kondisi 

nyata serta tingkat kesiapannya terlampir dalam KTSP I ini. 
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D.  Tujuan Pengembangan KTSP  
 
 
Tujuan Pengembangan Kurikulum SMP Negeri 2 Jombang ini adalah : 
 

1.   Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia  

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan 

kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan 

semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak 

mulia. 

2.  Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kemampuan peserta didik 

Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman potensi,  minat, 

kecerdasan intelektual, emosional, spritual, dan kinestetik peserta didik secara 

optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

3.  Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

Pengembangan kurikulum akan  memperhatikan keseimbangan tuntutan 

pembangunan daerah dan nasional. 

4.  Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Kurikulum akan  dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan 

dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.   

5.  Dinamika perkembangan global  

Kurikulum akan dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global 

dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain. 

6.  Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

Kurikulum harus mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan 

nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam  Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7.  Karakteristik satuan pendidikan 

Kurikulum akan dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri 

khas satuan pendidikan.    
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8.  Sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di SMP Negeri 2 Jombang 

 Kurikulum disusun dijadikan pedoman kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler 

maupun ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Jombang termasuk didalamnya untuk 

penyusunan RPS dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) 

 

E.  Prinsip Pengembangan KTSP 

 

    KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok 

atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau 

kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi 

untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan 

berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta 

memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk 

pendidikan khusus dikoordinasikan oleh dinas pendidikan provinsi dan berpedoman 

pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. 

    KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Berpusat pada Potensi, Perkembangan, Kebutuhan dan Kepentingan 

Peserta Didik dan Lingkungannya 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki 

posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan 

tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, 

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntuntan 

lingkungan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik. 
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2. Beragam dan Terpadu 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman dan karakteristik 

peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai 

perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan 

gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan 

lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan 

dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi. 

3. Tanggap terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni 

Kurikulum dikembangan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, 

teknologi dan sendi berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan 

isi kurikulum harus memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk 

mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni. 

4. Relevan dengan Kebutuhan Kehidupan 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan para pemangku 

kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan 

kebutuhan kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh 

karena itu, pengembangan ketrampilan pribadi, ketrampilan berfikir, ketrampilan 

sosial, ketrampilan akademik, dan ketrampilan vokasional merupakan 

keniscayaan dalam pengembanan pendidikan. 

5. Menyeluruh dan Berkesinambungan 

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian 

keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara 

berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. 

6. Belajar Sepanjang Hayat 

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum 

mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan 

informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu 

berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. 
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7. Seimbang Antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling 

mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
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BAB II 
 

TUJUAN PENDIDIKAN 
 
 

A. Tujuan Pendidikan  
 
     1. Tujuan Pendidikan Nasional 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah Berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

 

     2. Tujuan Pendidikan Dasar 

Tujuan Pendidikan Dasar adalah Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlaq mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

 

B. VISI SEKOLAH 

  

Visi SMP Negeri 2 Jombang adalah “TERWUJUDNYA LULUSAN YANG 

BERAKHLAK MULIA, CERDAS, BERWAWASAN INTERNASIONAL DAN 

BERBUDAYA NASIONAL” 

Indikator visi yaitu :  

 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Berpengetahuan bertaraf nasional dan internasional 

3. Berprestasi ditingkat nasional dan internasional 

4. Berbudaya nasional 

 

Visi sekolah merupakan harapan yang ingin dicapai oleh sekolah. Visi adalah 

gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah, agar sekolah dapat menjamin 

kelangsungan dan perkembangannya. 
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C.  MISI SEKOLAH 

 

Misi SMP Negeri 2 Jombang adalah : 

1. Mewujudkan standar kelulusan dan prestasi bertaraf nasional dan internasional 

2. Mewujudkan perangkat kurikulum yang bertaraf internasional 

3. Mewujudkan proses pembelajaran bertaraf internasional 

4. Mewujudkan sistem penilaian yang bertaraf internasional 

5. Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang bertaraf internasional 

6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang bertaraf internasional 

7. Mewujudkan standar pengelolaan manajemen yang bertaraf internasional 

8. Mewujudkan penggalian dana yang memenuhi standar pembiayaan pendidikan 

bertaraf internasional 

9. Mewujudkan budaya agamis, bersih, sehat dan cinta tanah air. 

 

Misi adalah upaya untuk mewujudkan visi. Misi merupakan penjabaran visi dalam 

bentuk rumusan tugas dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk 

mewujudkan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan 

atau terdapat benang merah secara jelas. 

  Secara khusus dalam memenuhi standar nasional dan standar internasional 

pendidikan    

     SMP Negeri 2 Jombang  menjalankan misinya sebagai berikut : 

 
1. Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan KTSP  bertaraf 

internasional. 

a. Menyusun draf  SKL SBP bertaraf internasional melalui kegiatan workshop 

MGMPS dan MGMP Rintisan SBI di tingkat kabupaten dan propinsi 

b. Telaah dan verifikasi draf SKL bertaraf internasional oleh tim pengembang 

c. Validasi draf SKL bertaraf internasional oleh pejabat yang berwenang. 

d. Sosialisasi SKL bertaraf internasional.  

e. Menyusun program pengembangan KTSP bertaraf internasional 

f. Menyusun draf KTSP bertaraf internasional melalui kegiatan workshop 

MGMPS dan MGMP Rintisan SBI di tingkat kabupaten dan propinsi 
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g. Menyusun dokumen perangkat kurikulum bertaraf internasional (Kalender 

Pendidikan, RPE, Prota, Promes, Pemetaan, Silabus, RPP) 

h. Validasi draf KTSP bertaraf internasional oleh pejabat yang berwenang. 

i. Sosialisasi KTSP bertaraf internasional.  

 

2. Pengembangan prestasi akademik dan non akademik di tingkat nasional dan  

internasional. 

a. Menyusun dan melaksanakan program bimbingan belajar guna peningkatan 

NUN 

b. Menyusun dan melaksanakan program pembinaan Olimpiade Matematika, 

Sains, KIR, Bahasa Inggris secara intensif. 

c. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam melakukan pembinaan 

prestasi siswa di bidang akademis. 

d. Kerjasama dengan pengurus cabang olah raga tingkat kabupaten dalam 

melakukan pembinaan prestasi siswa. 

e. Kerjasama dengan sanggar seni yang profesional dalam melakukan pembinaan 

prestasi siswa. 

f. Mengikutsertakan siswa dalam berbagai lomba di tingkat nasional dan 

internasional. 

 

3. Pengoptimalan Proses Belajar Mengajar (PBM) untuk mencapai PBM berstandar 

internasional. 

a. Menyusun Kalender Pendidikan bertaraf internasional. 

b. Mengadakan pembagian tugas mengajar dan tugas lainya sesuai bertaraf 

internasional 

c. Menyusun Jadwal Pelajaran, Jadwal Kegiatan Pengembangan Diri, Jadwal 

Penggunaan Laboratorium, Jadwal  Kunjungan Perpustakaan dan Jadwal 

kegiatan lain yang relevan berdasarkan bertaraf internasional  

d. Melaksanakan PBM dengan berbagai model pembelajaran berbasis CTL, 

bilingual, ICT. 

e. Melaksankan tambahan pelajaran Bahasa Inggris, ICT, MIPA  

f. Melaksankan pembelajaran ke sekolah rintisan SBI lainnya. 
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g. Melaksankan pembelajaran di sumber belajar ( Perusahaan, Pondok Pesantren, 

Lembanga Legislatif, tempat wisata internasional, dll.) 

h. Mendatangkan narasumber profesional dalam proses PBM. 

 

4. Melaksanakan Sistem penilaian pendidikan yang berstandar internasioanal 

a. Menyusun Program Penilaian bertaraf internasional 

b. Melaksanakan program penilaian mulai dari penilaian harian hingga ulangan 

semester/ ulangan kenaikan kelas. 

c. Melaksanakan ujian akhir sekolah baik nasional maupun bertaraf            

internasional. 

d. Melaksanakan pengarsipan dokumen penilaian baik secara manual maupun 

berbasis ICT. 

e. Melaksanakan pelaporan hasil belajar siswa kepada orang tua murid dan 

pihak yang terkait secara manual dan internet. 

 

5. Peningkatan kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan  untuk mencapai 

kemampuan standar internasional.  

a. Menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris bagi Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan 

b. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan ICT bagi Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan  

c. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop peningkatan / pemantapan  

kemampuan mengajar dengan pendekatan CTL, dan metode lainnya  bagi 

Tenaga Pendidik. 

d.   Mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi / Universitas dalam rangka 

meningkatkan kinerja Tenaga Pendidik. 

e. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan 

kinerja tenaga pendidik. 

f.   Mengirim Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam workshop, seminar, 

pelatihan  di tingkat kabupaten, propinsi, nasional.  
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6. Pemenuhan sarana dan prasarana baik kualitas waupun kuantitasnya sesuai 

kebutuhan sekolah berstandar internasional. 

a. Menyusun Program Pengembangan sarana prasarana pendidikan berbertaraf 

internasional 

b. Mewujudkan fasilitas pokok (ruang belajar, ruang kantor, ruang laboratorium, 

lapangan olahraga, toilet dll.) sekolah bertaraf internasional. 

c. Mewujudkan kecukupan mebelair dengan kualitas dan kuantitas sekolah 

bertaraf internasional. 

d. Memenuhi program pengembangan laboratorium IPA, bahasa, komputer/ 

internet, multimedia dengan kualitas dan kuantitas bertaraf internasional. 

e. Mengadakan jaringan internet yang terhubung kesetiap ruangan baik ruang 

kelas maupun ruang kantor dan ruang guru. 

f. Memenuhi kebutuhan sarana ICT hingga mencapai bertaraf internasional 

g. Penambahan buku-buku khususnya yang berbahasa Inggris baik buku 

pelajaran maupun buku-buku referensi dan bacaan lainnya. 

h. Pengadaan Media Pembelajaran (TV, VCD player, Tape recorder, OHP, 

Handycam,Cassette dan CD pelajaran, dll) untuk sekolah bertaraf 

internasional. 

 

7. Mewujudkan manajemen sekolah berstandar internasional 

a. Merintis pelaksanaan manajemen berbasis ICT berbertaraf internasional. 

b. Mengadakan pelatihan manajemen berbasis ICT tenaga pendidik dan 

kependidikan. 

c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mencapai standar ISO 

9001 (2000)  

d. Menerapkan perangkat administrasi sekolah (Program Aplikasi Sekolah) 

e. Merealisasi  SIM sekolah 

 

  8.  Mengoptimalkan penggalian dana untuk memenuhi standar biaya   sekolah  

bertaraf internasional  

a. Menyusun Program untuk mengoptimalkan penggalian dana dalam memenuhi  

standar pembiayaaan  internasional. 
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b. Mengoptimalkan penggalian dana melalui komite sekolah, donatur, alumni, 

dan stakeholder lainya. 

c. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta yang terkait  

guna memenuhi standar pembiayaan bertaraf internasional. 

d. Melakukan kegiatan penggalian dana dengan mengembangkan koperasi 

sekolah. 

 

  9.   Mengoptimalkan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah 

a. Menyusun program kegiatan keagamaan berdasarkan agama yang dianut 

siswa. 

b. Melakulan sholat berjamaah secara rutin bagi siswa yang beragama Islam 

c. Memperingati hari besar keagamaan 

d. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan  

e. Melaksanakan pondok liburan ke pesantren bertaraf nasional dan 

internasional. 

f. Mengadakan gerakan kebersihan lingkungan 

g. Mengadakan lomba kebersihan kelas 

h. Mengadakan lomba taman antar kelas 

 
D. TUJUAN SEKOLAH 
 
Tujuan SMP Negeri 2 Jombang adalah : 
 
 1.  Sekolah mampu menyusun Standar Kompetensi Lulusan dan pengembangan 

standar isi kurikulum bertaraf internasional secara lengkap 

2. Sekolah mampu menghasilkan siswa berprestasi ditingkat nasional dan  

internasional. 

3. Sekolah mampu melaksanakan pembelajaran bertaraf internasional, meliputi 

penggunaan metode CTL, pendekatan belajar tuntas,  berbasis ICT,  menggunakan 

bilingual dalam bidang MIPA dan pembelajaran diluar kelas / sekolah  

4. Sekolah mampu menghasilkan standar penilaian yang relevan dan bertaraf 

internasional 

5. Sekolah mampu menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan bertaraf 

internasional meliputi : semua guru berkualifikasi S1, semua mengajar sesuai  
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bidangnya, semua guru dan tenaga administrasi mampu berbahsa Inggris dan 

menggunakan perangkat TIK.  

6. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan standar sarpras/fasilitas sekolah bertaraf 

internasional meliputi: semua srapras, fasilitas, peralatan, dan perawatan bertaraf 

internasional. 

7. Sekolah mampu memenuhi standar pengelolaan sekolah bertaraf internasional 

meliputi: pencapaian standar pengelolaan : pembelajaran, kurikulum, sarpras, SDM, 

kesiswaan, administrasi secara lengkap dan  berbasis TIK 

8. Sekolah mampu memenuhi standar pembiayaan bertaraf internasional  

9. Sekolah mampu mewujudkan budaya sekolah yang agamis, bersih, sehat dan cinta 

tanah air. 

 
E. Profil Sekolah 
 

SMP Negeri 2 Jombang memiliki upaya menuju kompetensi, mulai tenaga pendidik, 
tenaga kependidikan, proses pembelajaran, fasilitas sekolah dan pembiayaan. 
 
Berikut deskripsi perbandingan antara kondisi nyata SMP Negeri 2 Jombang dengan 
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPMN). 

 

 

No. 
Indikator Tolak Ukur Kondisi 

1 Angka mengulang kelas 2% 0% 

2 Tingkat penyelesaian sekolah 90% 100% 

3 Tingkat kelulusan 100% 100% 

4 Penilaian eksternal melalui uji mutu 90% 80% 

5 Rasio Guru mapel  per rombel 90% 100% 

6 Ketersediaan Guru dan Kepala Sekolah 90% 100% 

7 Guru yang layak mengajar 90% 95% 

8 Siswa memiliki buku yang lengkap 90% 80% 

9 Tanggung jawab guru mengajar dll  90% 90% 

10 Ketersediaan tenaga non kependidikan 80% 90% 

11 Prasarana sekolah 90% 70% 

 

Profil Sekolah secara lengkap terlampir dalam KTSP I ini. 
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BAB III 
 

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  yang selanjutnya bernama Kurikulum 

SMP Negeri 2 Jombang memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Standar Kompetensi 

Lulusan,      2.  Struktur  Kurikulum    3. Muatan Kurikulum 

 

 A. Standar Kompetensi Lulusan ( SKL ) 
 
1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SNP 

 
Pada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Luluasn untuk satuan pendidikan pendidikan dasar 

dan menengah untuk SMP/MTs terdiri atas: 

 

a.  Pendidikan Agama Islam  

1) Menerapkan tata cara membaca Al-qur’an menurut tajwid, mulai dari cara 

membaca “Al”- Syamsiyah dan “Al”- Qomariyah sampai kepada 

menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 

2) Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun 

iman mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman pada Qadha dan 

Qadar serta Asmaul Husna 

3) Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan 

tasawuh dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, 

ghadab dan namimah 

4) Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan jamaah 

baik shalat wajib maupun shalat sunat 

5) Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para shahabat 

serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di nusantara. 

 

b. Pendidikan Agama Kristen  

1) Menjelaskan karya Allah dan penyelamatan bagi manusia dan seluruh 

ciptaan 
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2) Menginternalisasi nilai-nilai kristiani dengan menanggapinya secara nyata 

3) Bertanggung jawab terhadap diri dan sesamanya, masyarakat dan gereja 

sebagai orang yang sudah diselamatkan 

 

c.  Pendidikan Agama Katolik  

1) Peserta didik dapat menguraikan pemahaman tentang pribadinya sebagai 

pria dan wanita yang memiliki rupa-rupa kemampuan dan keterbatasan 

untuk berelasi dengan sesama dan lingkungannya. 

2) Peserta didik dapat menguraikan pemahamannya tentang Yesus Kristus 

dan bagaimana meneladani Yesus yang mewartakan Bapa dan Kerajaan 

Allah 

3) Peserta didik dapat menguraikan makna Gereja sebagai sakramen 

keselamatan dan bagaimana mewujudkannya dalam hidup nyata. 

4) Peserta didik dapat menguraikan pamahaman tentang hidup 

bermasyarakat dan bagaimana melaksanakan kehidupan bermasyarakat 

sesuai ajaran Firman Allah dan pengajaran Yesus Kristus. 

 

d.  Pendidikan Kewarganegaraan  

1) Memahami dan menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma 

kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan, dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

2) Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai 

dengan suasana kebatinan konstitusi pertama 

3) Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat 

dengan bertanggung jawab 

4) Menampilkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 

5) Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi dan 

kedaulatan rakyat 

6) Menjelaskan makna otonomi daerah, dan hubungan antara pemerintahan 

pusat dan daerah 

7) Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi 
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8) Memahami prestasi diri untuk berprestasi sesuai dengan keindividuannya 

 

e.  Bahasa Indonesia  

1) Mendengarkan 

2) Memahami wacana lisan dalam kegiatan wawancara, pelaporan, 

penyampaian berita radio/TV, dialog interaktif, pidato, khotbah/ceramah, 

dan pembacaan berbagai karya sastra berbentuk dongeng, puisi, drama, 

novel remaja, syair, kutipan, dan sinopsis novel 

3) Berbicara 

4) Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, 

informasi, pengalaman, pendapat, dan komentar dalam kegiatan 

wawancara, presentasi laporan, diskusi, protokoler, dan pidato, serta dalam 

berbagai karya sastra berbentuk cerita pendek, novel remaja, puisi, dan 

drama 

5) Membaca 

6) Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami berbagai bentuk 

wacana tulis, dan berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerita pendek, 

drama, novel remaja, antologi puisi, novel dari berbagai angkatan 

7) Menulis 

8) Melakukan berbagai kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi dalam bentuk buku harian, surat pribadi, pesan 

singkat, laporan, surat dinas, petunjuk, rangkuman, teks berita, slogan, 

poster, iklan baris, resensi, karangan, karya ilmiah sederhana, pidato, surat 

pembaca, dan berbagai karya sastra berbentuk pantun, dongeng, puisi, 

drama, puisi, dan cerpen 

 

f.  Bahasa Inggris  

1)   Mendengarkan 

 Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional 

sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, 

narrative, procedure, descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan 

sehari-hari 
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2) Berbicara 

 Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan 

transaksional sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk 

recount, narrative, procedure, descriptive, dan report, dalam konteks 

kehidupan sehari-hari 

3)  Membaca 

 Memahami makna dalam wacana tertulis interpersonal dan transaksional 

sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, 

narrative, procedure, descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan 

sehari-hari 

4)  Menulis 

 Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan 

transaksional sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk 

recount, narrative, procedure, descriptive, dan report, dalam konteks 

kehidupan sehari-hari 

 

g.  Matematika  

1) Memahami konsep bilangan real, operasi hitung dan sifat-sifatnya 

(komutatif, asosiatif, distributif), barisan bilangan sederhana (barisan 

aritmetika dan sifatsifatnya), serta penggunaannya dalam pemecahan 

masalah 

2) Memahami konsep aljabar meliputi: bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, 

persamaan dan pertidaksamaan linear serta penyelesaiannya, himpunan 

dan operasinya, relasi, fungsi dan grafiknya, sistem persamaan linear dan 

penyelesaiannya, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

3) Memahami bangun-bangun geometri, unsur-unsur dan sifat-sifatnya, 

ukuran dan pengukurannya, meliputi: hubungan antar garis, sudut (melukis 

sudut dan membagi sudut), segitiga (termasuk melukis segitiga) dan segi 

empat, teorema Pythagoras, lingkaran (garis singgung sekutu, lingkaran 

luar dan lingkaran dalam segitiga dan melukisnya), kubus, balok, prisma, 

limas dan jaringjaringnya, kesebangunan dan kongruensi, tabung, kerucut, 

bola, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 
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4) Memahami konsep data, pengumpulan dan penyajian data (dengan tabel, 

gambar, diagram, grafik), rentangan data, rerata hitung, modus dan 

median, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah 

5) Memahami konsep ruang sampel dan peluang kejadian, serta 

memanfaatkan dalam pemecahan masalah 

6) Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan 

7) Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 

serta mempunyai kemampuan bekerja sama 

 

h.  Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs 

1) Melakukan pengamatan dengan peralatan yang sesuai, melaksanakan 

percobaan sesuai prosedur, mencatat hasil pengamatan dan pengukuran 

dalamtabel dan grafik yang sesuai, membuat kesimpulan dan 

mengkomunikasikannya secara lisan dan tertulis sesuai dengan bukti yang 

diperoleh 

2) Memahami keanekaragaman hayati, klasifikasi keragamannya berdasarkan 

ciri, cara-cara pelestariannya, serta saling ketergantungan antar makhluk 

hidup di dalam ekosistem 

3) Memahami sistem organ pada manusia dan kelangsungan makhluk hidup 

4) Memahami konsep partikel materi, berbagai bentuk, sifat dan wujud zat, 

perubahan, dan kegunaannya 

5) Memahami konsep gaya, usaha, energi, getaran, gelombang, optik, listrik, 

magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

6) Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya 

 

i.  Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs 

1) Mendeskripsikan keanekaragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan 

2) Memahami proses interaksi dan sosialisasi dalam pembentukan 

kepribadian manusia 

3) Membuat sketsa dan peta wilayah serta menggunakan peta, atlas, dan 

globe untuk mendapatkan informasi keruangan 
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4) Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di geosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan 

5) Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan 

pemerintahan sejak Pra-Aksara, Hindu Budha, sampai masa Kolonial Eropa 

6) Mengidentifikasikan upaya penanggulangan permasalahan kependudukan 

dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan 

7) Memahami proses kebangkitan nasional, usaha persiapan kemerdekaan, 

mempertahankan kemerdekaan, dan mempertahankan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

8) Mendeskripsikan perubahan sosial-budaya dan tipe-tipe perilaku 

masyarakat dalam menyikapi perubahan, serta mengidentifikasi berbagai 

penyakit sosial sebagai akibat penyimpangan sosial dalam masyarakat, dan 

upaya pencegahannya 

9) Mengidentifikasi region-region di permukaan bumi berkenaan 

denganpembagian permukaan bumi atas benua dan samudera, keterkaitan 

unsur-unsurgeografi dan penduduk, serta ciri-ciri negara maju dan 

berkembang 

10) Mendeskripsikan perkembangan lembaga internasional, kerja 

samainternasional dan peran Indonesia dalam kerja sama dan 

perdaganganinternasional, serta dampaknya terhadap perekonomian 

Indonesia 

11) Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi 

sertamengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip 

ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya 

12) Mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi berupa kegiatan 

konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa untuk mencapai kemandirian 

dan kesejahteraan 

 

i. Seni Budaya  

Seni Rupa 

1) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan melalui 

gambar bentuk obyek tiga dimensi yang ada di daerah setempat 
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2) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan melalui 

gambar/lukis, karya seni grafis dan kriya tekstil batik daerah Nusantara 

3) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa murni 

yangdikembangkan dari beragam unsur seni rupa Nusantara dan 

mancanegara. 

 

Seni Musik 

1) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu daerah 

setempat secara perseorangan dan berkelompok. 

2) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu tradisional 

nusantara secara perseorangan dan kelompok 

3) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu mancanegara 

secara perseorangan dan kelompok 

 

Seni Tari 

1) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari tunggal dan 

berpasangan/kelompok terhadap keunikan seni tari daerah setempat 

2) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari tunggal 

danberpasangan/kelompok terhadap keunikan seni tari Nusantara 

3) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari tunggal dan 

berpasangan/kelompok terhadap keunikan seni tari mancanegara 

 

 Seni Teater 

1) Mengapresiasi dan bereksplorasi teknik olah tubuh, pikiran dan suara 

2) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni teater terhadap keunikan 

dan pesan moral seni teater daerah setempat 

3) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni teater terhadap keunikan 

dan pesan moral seni teater Nusantara 

4) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni teater tradisional, 

moderndan kreatif terhadap keunikan dan pesan moral seni teater daerah 

setempat, Nusantara dan mancanegara 
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k. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP/MTs 

1) Mempraktekkan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan, olahraga 

serta atletik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

2) Mempraktekkan senam lantai dan irama dengan alat dan tanpa alat 

3) Mempraktekkan teknik renang dengan gaya dada, gaya bebas, dan gaya 

punggung 

4) Mempraktekkan teknik kebugaran dengan jenis latihan beban 

menggunakan alat sederhana 

5) Mempraktekkan kegiatan-kegiatan di luar kelas seperti melakukan 

perkemahan, penjelajahan alam sekitar dan piknik 

6) Memahami budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari seperti 

perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara 

pencegahannya serta menjauhi narkoba 

 

l. Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP/MTs 

1) Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan 

prospeknyandi masa datang 

2) Menguasai dasar-dasar ketrampilan komputer 

3) Menggunakan perangkat pengolah kata dan pengolah angka untuk 

menghasilkan dokumen sederhana 

4) Memahami prinsip dasar internet/dan menggunakannya untuk 

memperoleh informasi 

 

2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Standar Internasional 

a. Bahasa Inggris 

1) Mendengarkan 

Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional 

sederhana, bersifat interaktif dan noninteraktif, dalam situasi formal dan 

informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, report, 

exposition, explanation, news items, poems, songs, dan specific functional 

texts (advertisements, notices, announcements, etc.) dalam konteks 
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kehidupan sehari-hari dan yang terkait dengan matematika, sains, dan 

teknologi. 

 

2) Berbicara  

Mengungkapkan makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional 

sederhana, bersifat interaktif dan noninteraktif, dalam situasi formal dan 

informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, report, 

exposition, explanation, news items, poems, songs, dan specific functional 

texts (advertisements, notices, announcements, etc.) dalam konteks 

kehidupan sehari-hari dan yang terkait dengan matematika, sains, dan 

teknologi. 

 

3) Membaca 

Memahami makna dalam wacana tertulis interpersonal dan transaksional 

sederhana, bersifat interaktif dan noninteraktif, dalam situasi formal dan 

informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, report, 

exposition, explanation, news items, poems, songs, dan specific functional 

texts (advertisements, notices, announcements, etc.) dalam konteks 

kehidupan sehari-hari dan yang terkait dengan matematika, sains, dan 

teknologi. 

 

4) Menulis 

Mengungkapkan makna dalam wacana tertulis interpersonal dan transaksional 

sederhana, bersifat interaktif dan noninteraktif, dalam situasi formal dan 

informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, report, 

exposition, explanation, news items, poems, songs, dan specific functional 

texts (advertisements, notices, announcements, etc.) dalam konteks 

kehidupan sehari-hari dan yang terkait dengan matematika, sains, dan 

teknologi. 

KETERANGAN: 

*) Cetakan huruf tebal dan garis bawah dalam SKL berarti tambahan 

terhadap SNP. 
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b. IPA 

1) Melakukan pengamatan dengan peralatan yang sesuai, melaksanakan 

percobaan sesuai prosedur, mencatat hasil pengamatan. dan pengukuran 

dalam tabel dan grafik yang sesuai, membuat kesimpulan dan 

mengkomunikasikannya secara lisan dan tertulis sesuai dengan bukti yang 

diperoleh. 

2) Memahami keanekaragaman hayati, klasifikasi keragamannya berdasarkan 

ciri,  cara-cara pelestariannya, serta saling ketergantungan antar makhluk 

hidup di dalam ekosistem. 

3) Memahami sistem organ pada manusia dan kelangsungan makhluk hidup. 

4) Memahami konsep partikel materi; berbagai bentuk, sifat, dan wujud zat; 

larutan; perubahan materi; serta kegunaan bahan kimia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5) Memahami konsep gaya, usaha, energi, getaran, gelombang, optik, listrik, 

magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki 

kreativitas dalam mengembangkan teknologi sederhana. 

6) Memahami sistem tata surya, proses dan pengaruh yang terjadi di dalamnya. 

 

c. Matematika 

1) Memahami konsep bilangan real, operasi hitung dan sifat-sifatnya (komutatif, 

asosiatif, distributif), barisan bilangan sederhana (barisan aritmetika dan 

sifat-sifatnya), serta  penggunaannya dalam pemecahan masalah 

2) Memahami konsep aljabar meliputi: bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, 

persamaan dan pertidaksamaan linear serta penyelesaiannya, himpunan 

dan operasinya, relasi, fungsi dan grafiknya, sistem persamaan linear dan 

penyelesaiannya, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

3) Memahami bangun-bangun geometri, unsur-unsur dan sifat-sifatnya, ukuran 

dan pengukurannya, meliputi: hubungan antar garis, sudut (melukis sudut 

dan membagi sudut), segitiga (termasuk melukis segitiga) dan segi empat, 

teorema Pythagoras, lingkaran (garis singgung sekutu, lingkaran luar dan 

lingkaran dalam segitiga dan melukisnya), kubus, balok, prisma, limas dan 
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jaring-jaringnya, kesebangunan dan kongruensi, tabung, kerucut, bola, serta  

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

4) Memahami konsep data, pengumpulan dan penyajian data (dengan tabel, 

gambar, diagram, grafik), rentangan data, rerata hitung, modus dan median, 

serta  menerapkannya dalam pemecahan masalah 

5) Memahami konsep ruang sampel dan peluang kejadian, serta  

memanfaatkan dalam pemecahan masalah 

6) Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan 

7) Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 

serta mempunyai kemampuan bekerja sama 

8) Memiliki kemampuan menggali dan mengkomunikasikan ide-ide matematis 

secara tertulis maupun lisan  

9) Memiliki kemampuan refleksi terhadap kemampuan atau pemikiran 

matematikanya sendiri  

10)Memiliki kemampuan matematika dengan keterampilan ICT tertentu  

11)Memiliki berbagai macam strategi pemecahan masalah matematika  

 

Catatan:  

Nomor 8-11 sebagai tambahan SKL (sebagai x-nya) dari SKL Mapel 

Matematika yang telah ada dalam SNP yaitu Permendiknas Tahun 2006 

tentang SKL dan SI 

 

d. TIK 

1) Memahami prinsip-prinsip teknologi dasar, yang terdiri dari hubungan 

teknologi dan masyarakat, penanganan produk teknologi serta perancangan 

dan pembuatan produk teknologi. 

2) Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan 

prospeknya di masa datang 

3) Menguasai dasar-dasar ketrampilan komputer 
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4) Menggunakan perangkat pengolah kata, pengolah angka, pengolah basis 

data, pengolah grafis dan pengolah animasi untuk menghasilkan karya 

informasi 

5) Memahami prinsip dasar internet/intranet dan menggunakannya untuk 

memperoleh informasi 

CATATAN: 

Kalimat dengan garis bawah menunjukkan tambahan SKL dari yang sudah ada 

dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 

 

3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Standar Internasional (CAMBRIDGE) 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kurikulum Cambridge yang meliputi mata 

pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris terlampir dalam KTSP I ini. 

      Jadwal Pembelajaran Cambridge terlampir dalam KTSP ini. 

 

B.  Struktur Kurikulum 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  

Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan 

umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:  

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan   dan kepribadian; 

3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4. Kelompok mata pelajaran estetika; 

5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 

 

 

 

 



Kurikulum SMPN 2 Jombang Tapel 2010-2011 Page 30 
 

1. TABEL CAKUPAN KELOMPOK MATA PELAJARAN 

 

No KELOMPOK 

MAPEL 

CAKUPAN 

1.  Agama : Fiqh 

dan Aqidah 

Akhlaq 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta 

didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, 

budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari 

pendidikan agama. 

2.  Kewarganega-

raan dan 

Kepribadian 

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan 

kesadaran dan wawasan peserta didik akan 

status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.  

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan 

kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan 

hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung 

jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan 

membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

 

3. Ilmu 

Pengetahuan 

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada kurikulum sekolah dimaksudkan 
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No KELOMPOK 

MAPEL 

CAKUPAN 

dan Teknologi untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta membudayakan 

berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandir 

4.  Estetika 
Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan 

untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan 

mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi 

keindahan dan harmoni. Kemampuan 

mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan 

serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, 

baik dalam kehidupan individual sehingga mampu 

menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam 

kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu 

menciptakan kebersamaan yang harmonis. 

5. Jasmani, 

Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 

kesehatan pada kurikulum ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan potensi fisik serta membudayakan 

sportivitas dan kesadaran hidup sehat. 

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, 

dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual 

ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan 

seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, 

kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, 

muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk 

mewabah. 
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Adapun pengelompokan mata pelajaran selengkapnya, antara lain sebagai berikut : 

1. Kelompok mata pejaran agama dan akhlak mulia meliputi Pendidikan Agama 

2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian meliputi Pendidikan 

Kewarganegaraan 

3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Ketrampilan/Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

4. Kelompok mata pelajaran estetika meliputi Seni Budaya dan Bahasa Jawa 

5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan meliputi Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
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2. TABEL STRUKTUR KURIKULUM SMP NEGERI 2 JOMBANG 

 

Komponen 
RSBI 

VII VIII IX 

A.  Mata Pelajaran    

1. Pendidikan Agama 4*) 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan  2 2 2 

3. Bahasa Indonesia  6**) 6**) 6**) 

4. Bahasa Inggris 8**) 8**) 8**) 

5. Matematika 8**) 8**) 10**) 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 8**) 10**) 10**) 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial  6**) 6**) 6**) 

8. Seni Budaya  2 2 2 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga 
dan Kesehatan 

2 2 2 

10. Teknologi Informasi dan     
Komunikasi  

2 2 2 

B. Muatan Lokal : Bahasa Daerah Jawa 

                             Ketrampilan/PTD***) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

C. Pengembangan Diri 

1. BK 

2. Ekstrakurikuler 

- - - 

Jumlah 52  52 54 

 

Keterangan : 

Struktur Kurikulum di SMPN 2 Jombang tahun pelajaran 2010/2011 ada 

tambahan jumlah jam pelajaran per minggunya dan jauh lebih banyak 

dibandingkan yang ditetapkan di standar isi (maksimal 36 JP). Hal ini disebabkan 

oleh beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut : 

a. SMPN 2 Jombang sudah berstatus RSBI dituntut untuk mencapai sesuatu 

yang lebih (plus) dibandingkan dengan sekolah yang belum RSBI 
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b. *) Untuk Kelas 7 RSBI ada tambahan 2 jam untuk mata pelajaran Agama. 

Yaitu digunakan untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Al Qur’an pada 

anak melalui kegiatan Tartil Al Qur’an bagi yang beragama Islam, sedangkan 

yang beragama Kristen dan Katolik digunakan untuk renungan rohani. 

c. **) Untuk mata  pelajaran BIN, IPS, IPA, BIG, dan MAT ada tambahan 2 s.d 

5 jam baik untuk semua kelas khususnya  kelas IX dan kelas RSBI dengan 

alasan sbb : 

1) Untuk lebih mengintensifkan pembelajaran dan penguasaan materi 

2) Untuk persiapan ujian sekolah dan ujian nasional bagi kelas IX 

3) Untuk tambahan materi menuju OSN (Mat, IPA, IPS) 

4) Untuk lebih mengintensifkan pembelajaran bilingual dan Bhs. Inggris 

khususnya kelas RSBI 

5) Untuk kegiatan pengayaan dan remidi 

6) Untuk memenuhi 24 jam bagi guru-guru yang sudah bersertifikasi, 

mengingat jumlah guru di SMPN 2 Jombang melebihi kapasitas (over 

load). 

d. Muatan lokal Ketrampilan diganti dengan PTD (Pendidikan Teknologi Dasar) 

karena adanya tuntutan sekolah RSBI untuk lebih menekankan pada 

ketrampilan yang berbasis teknologi 

e. Pengembangan diri meliputi BK dan ekstrakurikuler. 

1) BK untuk kelas RSBI dilaksanakan di luar jam pelajaran atau pada saat 

jam-jam kosong, sedangkan kelas Reguler khususnya kelas IX masuk 

pada jam pembelajaran di kelas untuk lebih memberikan motivasi dan 

pembinaan menjelang Ujian Nasional dan masuk ke SLTA. 

2) Pengembangan diri ekuivalen 2 jam pelajaran 
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C.  Muatan Kurikulum 

 

1. Mata Pelajaran 

 
a.  Pendidikan Agama Islam  

1)   Pembelajaran   

  Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan 

tasawuh dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, 

ghadab dan namimah 

2) Penilaian 

 Menonjolkan aspek afektif. 

 

b. Pendidikan Agama Kristen  

1)  Pembelajaran 

  Bertanggung jawab terhadap diri dan sesamanya, masyarakat dan gereja 

sebagai orang yang sudah diselamatkan 

2) Penilaian 

 Menonjolkan aspek afektif 

 

c.  Pendidikan Kewarganegaraan  

1)  Pembelajaran 

  Menampilkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 

2)  Penilaian 

 Penekanan aspek kognetif dan afektif 

 

e.  Bahasa Indonesia  

1) Pembelajaran 

 Mendengarkan 

Memahami wacana lisan dalam kegiatan wawancara, pelaporan, 

penyampaian berita radio/TV, dialog interaktif, pidato, khotbah/ceramah, 

dan pembacaan berbagai karya sastra berbentuk dongeng, puisi, drama, 

novel remaja, syair, kutipan, dan sinopsis novel 
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  Berbicara 

Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, 

informasi, pengalaman, pendapat, dan komentar dalam kegiatan 

wawancara, presentasi laporan, diskusi, protokoler, dan pidato, serta dalam 

berbagai karya sastra berbentuk cerita pendek, novel remaja, puisi, dan 

drama 

 Membaca 

 Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami berbagai bentuk 

wacana tulis, dan berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerita pendek, 

drama, novel remaja, antologi puisi, novel dari berbagai angkatan 

  Menulis 

 Melakukan berbagai jenis menulis untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi dalam bentuk buku harian, surat pribadi, pesan 

singkat, laporan, surat dinas, petunjuk, rangkuman, teks berita, slogan, 

poster, iklan baris, resensi, karangan, karya ilmiah sederhana, pidato, surat 

pembaca, dan berbagai karya sastra berbentuk pantun, dongeng, puisi, 

drama, puisi, dan cerpen 

         2)       Penilaian 

                     Autentic Asesment 

 

f. Bahasa Inggris  

 

1)  Pembelajaran 

 

 Mendengarkan 

 Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional 

sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, 

narrative, procedure, descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan 

sehari-hari 

  

 Berbicara 
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 Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan 

transaksional sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk 

recount, narrative, procedure, descriptive, dan report, dalam konteks 

kehidupan sehari-hari 

.   

 Membaca 

 Memahami makna dalam wacana tertulis interpersonal dan transaksional 

sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, 

narrative, procedure, descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan 

sehari-hari 

   

 Menulis 

 Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan 

transaksional sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk 

recount, narrative, procedure, descriptive, dan report, dalam konteks 

kehidupan sehari-hari 

 
            2)   Penilaian 
 
                  Autentik Asesment 
 
 

g. Matematika  
 
1)  Pembelajaran 

- Memahami konsep bilangan real, operasi hitung dan sifat-sifatnya 

(komutatif,  asosiatif, distributif), barisan bilangan sederhana (barisan 

aritmetika dan sifatsifatnya), serta penggunaannya dalam pemecahan 

masalah 

- Memahami konsep aljabar meliputi: bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, 

persamaan dan pertidaksamaan linear serta penyelesaiannya, himpunan 

dan operasinya, relasi, fungsi dan grafiknya, sistem persamaan linear 

dan penyelesaiannya, serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah 
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- Memahami bangun-bangun geometri, unsur-unsur dan sifat-sifatnya, 

ukuran dan pengukurannya, meliputi: hubungan antar garis, sudut 

(melukis sudut dan membagi sudut), segitiga (termasuk melukis segitiga) 

dan segi empat, teorema Pythagoras, lingkaran (garis singgung sekutu, 

lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga dan melukisnya), kubus, 

balok, prisma, limas dan jaringjaringnya, kesebangunan dan kongruensi, 

tabung, kerucut, bola, serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah 

- Memahami konsep data, pengumpulan dan penyajian data (dengan 

tabel, gambar, diagram, grafik), rentangan data, rerata hitung, modus 

dan median, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah 

- Memahami konsep ruang sampel dan peluang kejadian, serta 

memanfaatkan dalam pemecahan masalah 

- Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam 

kehidupan 

- Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 

serta mempunyai kemampuan bekerja sama 

 

              2)    Penilaian 

                     Autentik Asesment 

 

i. Ilmu Pengetahuan Alam  

 

1)  Pembelajaran 

- Melakukan pengamatan dengan peralatan yang sesuai, melaksanakan 

percobaan sesuai prosedur, mencatat hasil pengamatan dan 

pengukuran dalamtabel dan grafik yang sesuai, membuat kesimpulan 

dan mengkomunikasikannya secara lisan dan tertulis sesuai dengan 

bukti yang diperoleh 

- Memahami keanekaragaman hayati, klasifikasi keragamannya 

berdasarkan ciri, cara-cara pelestariannya, serta saling ketergantungan 

antar makhluk hidup di dalam ekosistem 
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- Memahami sistem organ pada manusia dan kelangsungan makhluk 

hidup 

- Memahami konsep partikel materi, berbagai bentuk, sifat dan wujud zat, 

perubahan, dan kegunaannya 

- Memahami konsep gaya, usaha, energi, getaran, gelombang, optik, 

listrik, magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

- Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya 

 

2) Penilaian 

 Autentik Asesment 

 

i.  Ilmu Pengetahuan Sosial  

1) Pembelajaran 

- Mendeskripsikan keanekaragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan 

- Memahami proses interaksi dan sosialisasi dalam pembentukan 

kepribadian manusia 

- Membuat sketsa dan peta wilayah serta menggunakan peta, atlas, dan 

globe untuk mendapatkan informasi keruangan 

- Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di geosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan 

- Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan 

pemerintahan sejak Pra-Aksara, Hindu Budha, sampai masa Kolonial 

Eropa 

- Mengidentifikasikan upaya penanggulangan permasalahan 

kependudukan dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan 

- Memahami proses kebangkitan nasional, usaha persiapan 

kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mempertahankan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

- Mendeskripsikan perubahan sosial-budaya dan tipe-tipe perilaku 

masyarakat dalam menyikapi perubahan, serta mengidentifikasi berbagai 
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penyakit sosial sebagai akibat penyimpangan sosial dalam masyarakat, 

dan upaya pencegahannya 

- Mengidentifikasi region-region di permukaan bumi berkenaan 

denganpembagian permukaan bumi atas benua dan samudera, 

keterkaitan unsur-unsurgeografi dan penduduk, serta ciri-ciri negara 

maju dan berkembang 

- Mendeskripsikan perkembangan lembaga internasional, kerja 

samainternasional dan peran Indonesia dalam kerja sama dan 

perdaganganinternasional, serta dampaknya terhadap perekonomian 

Indonesia 

- Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi 

sertamengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip 

ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya 

- Mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi berupa 

kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa untuk mencapai 

kemandirian dan kesejahteraan 

    2)  Penilaian 

           Autentik Asesment 

 

j.  Seni Budaya  

Seni Rupa 

1)  Pembelajaran 

 Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan melalui 

gambar bentuk obyek tiga dimensi yang ada di daerah setempat 

  Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan melalui 

gambar/lukis, karya seni grafis dan kriya tekstil batik daerah Nusantara 

  Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa murni 

yangdikembangkan dari beragam unsur seni rupa Nusantara dan 

mancanegara. 

2) Penilaian 

 Aspek Psikomotor 
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Seni Musik 

1)  Pembelajaran 

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu daerah 

setempat secara perseorangan dan berkelompok. 

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu tradisional 

nusantara secara perseorangan dan kelompok 

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu 

mancanegara secara perseorangan dan kelompok 

2) Penilaian 

 Aspek Psikomotor 

 

Seni Tari 

1)  Pembelajaran 

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari tunggal dan 

berpasangan/kelompok terhadap keunikan seni tari daerah setempat 

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari tunggal 

danberpasangan/kelompok terhadap keunikan seni tari Nusantara 

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari tunggal dan 

berpasangan/kelompok terhadap keunikan seni tari mancanegara 

 2) Penilaian 

 Aspek Psikomotor 

 

 Seni Teater 

1)  Pembelajaran 

- Mengapresiasi dan bereksplorasi teknik olah tubuh, pikiran dan suara 

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni teater terhadap 

keunikan dan pesan moral seni teater daerah setempat 

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni teater terhadap 

keunikan dan pesan moral seni teater Nusantara 

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni teater tradisional, 

moderndan kreatif terhadap keunikan dan pesan moral seni teater 

daerah setempat, Nusantara dan mancanegara 
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2) Penilaian 

 Aspek Psikomotor 

 

k. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

1)  Pembelajaran 

- Mempraktekkan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan, olahraga 

serta atletik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

- Mempraktekkan senam lantai dan irama dengan alat dan tanpa alat 

- Mempraktekkan teknik renang dengan gaya dada, gaya bebas, dan gaya 

punggung 

- Mempraktekkan teknik kebugaran dengan jenis latihan beban 

menggunakan alat sederhana 

- Mempraktekkan kegiatan-kegiatan di luar kelas seperti melakukan 

perkemahan, penjelajahan alam sekitar dan piknik 

- Memahami budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari seperti 

perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara 

pencegahannya serta menjauhi narkoba 

2) Penilaian 

 Aspek Psikomotor 

 

l. Teknologi Informasi dan Komunikasi  

1)  Pembelajaran 

- Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan 

prospeknyandi masa datang 

- Menguasai dasar-dasar ketrampilan komputer 

- Menggunakan perangkat pengolah kata dan pengolah angka untuk 

menghasilkan dokumen sederhana 

- Memahami prinsip dasar internet/intranet dan menggunakannya untuk 

memperoleh informasi 

2)  Penilaian 

 Aspek Kognitif dan Psikomotor 
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2. Muatan Lokal 

 

        Kurikulum muatan lokal adalah usaha sekolah mengembangkan peran 

sebagai wanana untuk membekali peserta didik agar dapat mengembangkan 

potensi yang ada pada dirinya dan  yang ada di daerah dan di sekitar lingkungan 

sekolah. 

   Kurikulum muatan lokal (kurlok)  berfungsi mengembangkan potensi 

kemampuan peserta didik yang dianggap perlu oleh daerah/sekolah yang 

bersangkutan. Karenanya sekolah menambah mata pelajaran sesuai dengan 

keadaaan, kebutuhan lingkungan dan ciri khas dengan tidak mengurangi kurikulum 

yang berlaku secara nasional.  

  Variasi kekhasan daerah baik berupa potensi alam, sosial dan budaya 

harus dipertahankan dan bahkan dikembangkan seiring dengan tuntutan kamajuan 

zaman (match). Upaya pendidikan yang demikian ini akan menjamin link antara 

peserta didik dengan lingkungannya. Kecuali untuk kepentingan regenerasi juga 

menghindarkan rasa keterasingan anak didik dengan lingkungannya.  

  Mantapnya kurikulum muatan lokal di sekolah akan menempatkan 

sekolah sebagaimana fungsinya yakni sebagai pusat transformasi IPTEK dan 

sekaligus sebagai transformasi budaya dengan berpijak pada potensi daerah.  

Harapan dari pendekatan  link and match dimaksudkan agar produk (out put) 

pendidikan suatu sekolah dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap 

pengembangan pembangunan di daerah sesuai dengan semangat era otonomi 

daerah.  
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Kurikulum Muatan Lokal di SMP Negeri 2 Jombang meliputi : 

 

a. Bahasa Daerah / Basa Jawa  

Tujuan : 

Mengembangkan kompetensi berbahasa Jawa untuk melestarikan bahasa 

Jawa. 

Di lingkungan daerah Jawa Timur memiliki ciri dan karakateristik yang khas. 

Budaya sebagai aset bangsa selayaknya untuk dipertahankan dan 

dikembangkan keberadaannya selaras dengan pembangunan lainnya. 

b. Ketrampilan / PTD 

Tujuan : 

Mengembangkan kompetensi merancang dan menghasilkan hasil karya yang 

berbasis teknologi untuk mewujudkan kecakapan hidup dan kemandirian 

siswa. 

   Muatan lokal pada mata pelajaran ketrampilan / PTD juga bertujuan 

untuk memberikan dasar – dasar ketrampilan siswa jika dikemudian hari 

ternyata siswa tersebut tidak dapat melanjutkan karena sesuatu hal, 

ketrampilan inilah sebagai salah satu usaha untuk digunakan sebagai bekal 

untuk mencari pekerjaan di kemudian hari. Namun tujuan yang ideal adalah 

menyiapkan siswa ke sekolah kejuruan pada jenjang selanjutnya (SMK).  

   Muatan lokal Ketrampilan di SMPN 2 Jombang diganti dengan PTD 

(Pendidikan Teknologi Dasar) karena adanya tuntutan RSBI untuk lebih 

menekankan pada ketrampilan yang berbasis teknologi. Materi PTD meliputi : 

1) Teknologi produksi 

2) Teknologi pengendali 

3) Konstruksi Kayu 

4) Teknologi profesi 

5) Teknologi dasar listrik 

6) Teknologi tekstil 

7) Sistem dan prinsip teknologi 

8) Ketrampilan Dasar Teknologi 

9) Keselamatan Kerja 
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3. Kegiatan Pengembangan diri 

 

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh 

guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, 

dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, pelatih atau 

tenaga kependidikan yang  dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan 

kegiatan BK. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan 

konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, 

dan pengembangan karir peserta didik. Pengembangan diri terutama ditujukan untuk 

peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus 

peserta didik. 

Pengembangan diri di UPTD SMP Negeri 2 Jombang meliputi: 

 

a. Kegiatan Pelayanan Konseling 

Tujuan: 

1) Membantu melayani masalah kesulitan belajar siswa 

2) Melayani pengembangkan karier siswa 

3) Membantu dalam pemilihan jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

4) Membantu siswa dalam memecahkan masalah dalam kehidupan social 

siswa 

 

b. Kepramukaan 

Tujuan: 

1) Melatih siswa untuk terampil dan mandiri 

2) Melatih siswa untuk mempertahankan hidup secara mandiri 

3) Sebagai wahana siswa untuk berlatih berorganisasi dan kepemimpinan  

4) Memiliki sikap kerja sama kelompok 

5) Memiliki jiwa social dan peduli kepada orang lain 

6) Dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat 
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c. Kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) 

Tujuan: 

1) Memiliki jiwa social dan kepedulian kepada orang lain 

2) Memiliki sikap kerja sama kelompok 

3) Memiliki pengetahuan dan praktik PPPK 

4) Membentuk petugas piket UKS 

5) Melatih siswa untuk cepat dan tepat dalam memberikan pertolongan 

pertama 

 

d. Kegiatan Kelompok Ilmiah Remaja ( KIR ) 

Tujuan: 

1) Melatih siswa terampil dalam menulis karya ilmiah 

2) Melatih siswa berfikir kritis 

3) Mampu berkompetensi dalam berbagai lomba iptek 

 

e. Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) 

Tujuan: 

1) Melatih siswa trampil dalam melaksanakan upacara 

2) Membentuk petugas Upacara tiap hari Senin dan hari Besar Nasional 

3) Menanamkan kepada siswa rasa cinta pada tanah air 

4) Melatih siswa bersikap disiplin 

 

h. Kegiatan Olahraga, Seni dan Budaya 

Tujuan: 

1) Mengembangkan prestasi olahraga 

2) Mengembangkan seni bela diri 

3) Mengembangkan seni rupa, music, tari dan teater 

4) Mengembangkan seni baca Al-Qur’an dan Kaligrafi 

 

Kegiatan Olah Raga, Seni dan Budaya meliputi : 

1) Sepak Bola 

2) Bola Volly 
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3) Bola Basket 

4) Renang 

5) Pencak Silat (Tapak Suci) 

6) Karate 

7) Paduan Suara 

8) Teater 

9) Seni Tari 

10) Karawitan 

11) Kulintang 

12) Drum Band 

13) Tartil Al-Qur’an 

14) Qiro’ah 

 

i. Bina Olimpiade Matematika, IPA dan IPS 

Tujuan: 

1) Melatih siswa untuk mengerjakan latihan soal-soal olimpiade 

2) Pendalaman materi Olimpiade 

3) Mempersiapkan siswa untuk berkompetisi dalam Olimpiade mulai tingkat 

Sekolah, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional 

4) Menanamkan siswa selalu disipin dalam belajar 

5) Mengembangkan prestasi Olimpiade 

6) Mampu berprestasi dalam berbagai lomba OSN 

 

j. Jurnalistik 

Tujuan : 

1) Memperoleh bekal pengetahuan tentang dunia jurnalistik 

2) Melatih siswa untuk mengembangkan kreativitas dalam menyusun berita 

3) Melatih siswa untuk bisa menulis artikel jurnalistik 

4) Menghasilkan artikel-artikel dan tulisan yang bisa ditempelkan di madding 

5) Menyajikan mading di sekolah dengan baik 

6) Menerbitkan Buletin Sekolah  
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k. PKS (Patroli Keamanan Sekolah) 

Tujuan : 

1) Melatih siswa untuk trampila dalam baris-berbaris 

2) Membekali siswa untuk memahami dasar-dasar kelalulintasan 

3) Membekali siswa untuk memahami tata cara berlalu lintas 

4) Melatih siswa untuk dapat mengatur lalu lintas di depan pintu gerbang 

sekolah 

5) Membentuk tim PKS yang dapat membantu sekolah dalam menegakkan tata 

tertib sekolah 

 

Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan diri  

a. Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan di luar jam pembelajaran 

(ekstrakurikuler) dengan dibina oleh guru-guru dan pelatih yang memiliki 

kualifikasi yang baik berdasarkan surat keputusan kepala sekolah 

b. Jadwal Kegiatan 

Pengembangan diri dilaksanakan berdasarkan jadwal yang dibuat oleh Kabid  

Kesiswaan dan Kaur Ekstrakurikuler. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d 

Minggu dengan waktu menyesuaikan, dan dilaksanakan pada sore hari, kecuali 

hari Minggu pada pagi hari. (Jadwal terlampir)  

 

4. Pengaturan Beban Belajar 

 

Hal-hal yang diatur dalam beban belajar di SMP Negeri 2 Jombang : 

a.  Beban belajar dalam 1 jam pelajaran  :  40 menit 

b.  Beban belajar dalam satu minggu  :  52 Jam Pelajaran untuk Kelas 7,8 RSBI, 

54 Jam Pelajaran untuk kelas 9 RSBI 

c.  Hari efektif belajar dalam 1  (satu) minggu yang digunakan mulai hari Senin 

s.d. Sabtu dimulai jam ke-0 sampai jam ke-9 dan Hari Jum’at mulai jam ke-1 

s.d. 6.  
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d. Tabel Beban Belajar 

 

Kelas 
Waktu / 
Jampel 

Jml. Jam per 
Minggu 

Minggu 
Efektif 

Per Tahun 

 
7 
 

 
40 Menit 

  
52 JP (RSBI) 

 
34 - 38 

 
1156 - 1292  

 
8 

 
40 Menit 

 
52 JP (RSBI) 

 
34 - 38 

 
1156 – 1292 

 

 
9 

 
40 Menit 

 
54 JP (RSBI) 

 
34 - 38 

 
1156 – 1292 

 

    

e. Jam dalam satu hari sebagai berikut : 
 

No. Jam ke Alokasi Waktu Kegiatan 

1 0 06.00 - 06.40 Pembelajaran  

2 I 06.40 - 07.20 Pembelajaran 

3 II 07.20 - 08.00 Pembelajaran 

4 III 08.00 - 08.40 Pembelajaran 

5 - 08.40 – 08.55 Istirahat 

6 IV 08.55 - 09.35 Pembelajaran 

7 V 09.35 - 10.15 Pembelajaran 

8 VI 10.15 - 10.55 Pembelajaran 

9 - 10.55 – 11.10 Istirahat 

10 VII 11.10 - 11.50 Pembelajaran 

11 VIII 11.50 - 12.30 Pembelajaran 

12 IX 12.30 - 13.10 Pembelajaran 

 

f. Jam Pembelajaran Cambridge 

 

Dilaksanakan pada sore hari mulai jam 15.00 – 17.00 

 Jadwal Pembelajaran Cambridge secara lengkap terlampir dalam KTSP ini. 
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1. Kriteria Ketuntasan Mininal (KKM) 

   

    Kriteria Ketuntasan Minimal setiap indikator yang dikembangkan sebagai 

suatu pencapaian hasil belajar dari suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 -

100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%.  

   SMP Negeri 2 Jombang menentukan kriteria ketuntasan minimal sebagai 

target pencapaian kompetensi (TPK) dengan mempertimbangkan tingkat 

kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung 

dalam penyelenggaraan pembelajaran. Sekolah secara bertahap dan berkelanjutan 

selalu mengusahakan peningkatan kriteria ketuntasan belajar untuk mencapai 

kriteria ketuntasan ideal. 

  Berikut ini tabel nilai ketuntasan belajar minimal yang menjadi target 

pencapaian kompetensi (TPK) SMP Negeri 2 Jombang : 
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TABEL KKM  SMP NEGERI 2 JOMBANG 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 

No. Mata Pelajaran 

KKM 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

Semester Semester Semester 

I II I II I II 

1 Pendidikan Agama 75 75 75 75 75 75 

2 
Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) 
75 75 75 75 75 75 

3 Bahasa Indonesia 75 75 75 75 75 75 

4 Bahasa Inggris 75 75 78 78 80 80 

5 Matematika 75 75 75 75 75 75 

6 Ilmu Pengetahuan Alam 75 75 75 75 75 75 

7 Ilmu Pengetahuan Sosial 75 75 75 75 75 75 

8 Seni Budaya 75 75 75 75 75 75 

9 Penjasorkes 75 75 75 75 75 75 

10 
Tehnologi Informasi dan 

Komunikasi 
75 75 75 75 75 75 

 Muatan Lokal :        

11 Bahasa Daerah 75 75 75 75 75 75 

12 Pendidikan Teknologi  Dasar 75 75 75 75 75 75 

  

   

 

 

2. Pelaporan Hasil Belajar 

  Ada tiga komponen yang berhak mengadakan penilaian terhadap peserta 

didik yaitu :  

1. Guru,  

2. Sekolah dan  

3. Pemerintah. 



Kurikulum SMPN 2 Jombang Tapel 2010-2011 Page 52 
 

Teknik penilaian yang dilakukan oleh Guru meliputi : Ulangan Harian, Ulangan 

Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester dan Ulangan Kenaikan Kelas. 

Sedangkan Penilaian dari Sekolah adalah Ujian Sekolah baik berbentuk tulis 

maupun praktik. Dan Pemerintah berhak menilai melalui Ujian nasional. 

Format pelaporan berupa buku Laporan Hasil Belajar (LHBS) di SMP Negeri 2  

Jombang sebagai berikut : 

   
 

LAPORAN HASIL BELAJAR SISWA 
SMP NEGERI 2 JOMBANG 

 
Nama : ...................................... Tahun Pelajaran : ...................... 
No. Induk : ...................................... Semester             : ...................... 
No. Absen : ...................................... Kelas                   : ...................... 

 

No Mata Pelajaran KKM*) Nilai Deskripsi Nilai 

Angka Huruf 

1 Pendi. Agama Islam     

2 Pend. 
Kewarganegaraan 

    

3 Bahasa Indonesia     

4 Bahasa Inggris     

5 Matematika     

6 Pengetahuan Alam     

7 Pengetahuan Sosial     

8 Seni Budaya      

9 Penjaskes dan Orkes     

10 Ketrampilan / TIK      

11 Muatan Lokal     

1. Bahasa Jawa     

2. Ketrampilan     

12 Jumlah     

      

*) Kriteria Ketuntasan Minimal 

 
Kepribadian 

No Uraian Predikat Keterangan 

1 Kelakuan   

2 Kerajinan   

3 Kerapian   

4 Kebersihan   
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Kegiatan Ekstrakurikuler 

No Ekstrakurikuler Predikat Ketarangan 

1    

2    

3    

 
Ketidakhadiran 

No Alasan Lama Ketarangan 

1 Ijin   

2 Sakit   

3 Lain-lain   

 
Catatan Wali Kelas 

 
 
 

 
Tanggapan Orang Tua – Wali Murid 

 
 
 

  
Jombang , 
........................................... 

 
               Orang Tua / Wali Murid,                                         Wali Kelas, 
                
 
 
              ____________________                        ____________________________   

          NIP :  .............................................. 

 

Keterangan : Format rapot khusus RSBI dan Hasil Ujian Cambridge Terlampir. 

 

 

Penjelasan tentang bobot penilaian adalah : 

1.  Nilai komulatif  siswa pada akhir semester dengan rumus : 

     Rata-rata UH, UTS, UAS bobotnya  :  2 : 1 : 1    atau 

     Rata-rata UH, UTS, UAS bobotnya  :  50 % : 25 % : 25 %. 

2. Semua nilai dinyatakan dengan angka skala  0 – 100 
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3. Kriteria Kenaikan Kelas 

 

Peserta didik / siswa SMP Negeri 2 Jombang dinyatakan naik kelas  apabila 

memenui persayaratan 2 aspek  sebagai berikut : 
 
a. Aspek Akademis :  

1) Siswa telah mengikuti proses pembelajaran selama dua semester dan harus 

mempunyai nilai di tiap – tiap semester sesuai dengan tingkat kelasnya. 

2) Memiliki ketuntasan belajar minimal (sesuai dengan KD) pada setiap 

kompetensi dasar mata pelajaran sesuai dengan tingkatnya. 

3) Nilai pada setiap mata pelajaran yang perlu diperhitungkan/ dipertimbangkan 

melalui sidang pleno kenaikan adalah nilai pada semester dua. 

4) Tidak terdapat nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) maksimal 3 

mata pelajaran pada semester yang diikuti. 

b. Aspek Non Akademis: 

1) Memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian, kelakuan, dan kerajinan 

pada semester yang diikuti 

2) Persentase kehadiran siswa minimal 90% 

 

8.   Kriteria Kelulusan 

 
Sebagai tindak lanjut dari PP No. 19 tahun 2005 pasal 72 tentang kriteria 

kelulusan peserta ujian seperti berikut: 

a. Aspek Akademis meliputi : 

1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, dibuktikan dengan nilai 

rapor semester I sampai dengan semester IV. 

2) Memperoleh nilai miminal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata 

pelajaran : 

a) Kelompok mapel agama, akhlak mulia, minimum 7,50. 

b) Kelompok mapel Kewarganegaraan dan kepribadian, minimum 7,50. 

c) Kelompok mata pelajaran estitika, minimum 7,30. 
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d) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan, minimum 

7,50. 

 

3) Kelulusan Ujian Nasional: 

a) Memiliki nilai rata – rata minimal 5,50 untuk seluruh  mata pelajaran 

yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata 

pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. 

b) Kelulusan Ujian Sekolah, memiliki nilai minimum setiap mata pelajaran 

7,00 dan nilai minimum setiap mata pelajaran Ujian Sekolah 7,00. 

 

b. Aspek Non Akademis: 

Meliputi : kelakuan, kerajinan dan kerapian harus baik. 

 

 

 

9. Mutasi Siswa 

 

Mutasi siswa SMP Negeri 2 Jombang diatur berdasarkan : 

a. Peraturan Pemerintah (P.P.) nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 

Pendidikan . 

b. S.K. Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah  nomor 230/C3/KEP/2008 tanggal 

8 Februari 2008, tentang RSBI 

c. Surat Bupati Jombang perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Reguler Tahun 2008, No: X 700/114/415.37/2008 tanggal 4 Juni 2008 
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1) Mutasi masuk : 

Seorang siswa dapat diterima (mutasi)sebagai siswa SMP Negeri 2 Jombang 

jika :     

    

a. Kelas VII – RSBI : 

    - Siswa dari sekolah RSBI  yang berasal dari luar wilayah kecamatan atau 

kabupaten yang telah memiliki buku laporan hasil belajar (Raport) semester 1 

    - Memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. 

       ( Surat mutasi, rekomendasi dinas pendidikan, dll) 

    - Lolos verifikasi nilai raport (KKM dan nilai raport ,termasuk nilai kepribadian, 

menjadi pertimbangan dalam penentuan penerimaan) 

 

c. Kelas VIII - RSBI :  

    - Siswa dari sekolah RSBI  yang berasal dari luar wilayah kecamatan atau 

kabupaten yang telah memiliki buku laporan hasil belajar (Raport) kelas VII 

semester 1 dan semester 2 dan dinyatakan naik kelas, dan atau kelas VIII 

semester 1.     

    - Memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. 

      ( Surat mutasi, rekomendasi dinas pendidikan, dll) 

    - Lolos verifikasi nilai raport (KKM dan nilai raport ,termasuk nilai kepribadian, 

menjadi pertimbangan dalam penentuan penerimaan) 

 

d. Kelas IX - RSBI :  

    - Siswa dari sekolah RSBI  yang berasal dari luar wilayah kecamatan atau 

kabupaten yang telah memiliki buku laporan hasil belajar (Raport) kelas VII 

semester 1, semester 2 , kelas VIII semester 1, 2. dan dinyatakan naik kelas, 

dan atau kelas IX semester 1.   

    - Memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. 

      ( Surat mutasi, rekomendasi dinas pendidikan, dll) 

    - Lolos verifikasi nilai raport (KKM dan nilai raport ,termasuk nilai kepribadian, 

menjadi pertimbangan dalam penentuan penerimaan)    
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      2) Mutasi keluar :  

        Seorang siswa SMP Negeri 2 Jombang dapat melakukan mutasi ke sekolah lain    

          dengan persyaratan sbb: 

a. Menyerahkan surat permohonan pindah sekolah yang dibuat oleh Orang tua / 

wali. 

b. Menyerahkan surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju. 

c. Telah mengembalikan buku perpustakaan yang di pinjam. 

 

10. Pendidikan Kecakapan Hidup 

Kurikulum SMP Negeri 2 Jombang juga memasukkan pendidikan kecakapan 

hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, sosial, akademik, dan vokasional yang 

secara tidak langsung di aplikasikan melalui proses pembelajaran baik 

intrakurikuler, pengembangan diri  maupun ekstrakurikuler. 

 

11.  Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global 

Kurikulum SMPN 2 Jombang telah memprogramkan pengembangan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal  dan global, yaitu pendidikan yang 

memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek 

ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi dan lain-lain 

yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.  Program tersebut 

dapat ditempuh dalam dua alternatif, yaitu sebagai berikut : 

 

a. Pendidikan berbasiskan keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian 

dari semua mata pelajaran dan dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. 

Misalnya mengembangkan ketrampilan b.erbasis teknologi melalui 

pembelajaran PTD (Pendidikan Teknologi Dasar), Pendidikan Internet melalui 

pembelaran TIK, Pembelajaran Bilingual melalui mata pelajaran MIPA dan BIG, 

Pembelajaran Seni Budaya melalui mapel kesenian, ekstra karawitan, ekstra 

tari, ekstra teater dan sebagainya. 



Kurikulum SMPN 2 Jombang Tapel 2010-2011 Page 58 
 

b. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat diperoleh siswa  SMP 

Negeri 2 Jombang dari satuan pendidikan formal lain yang bekerja sama dan 

bermitra dengan lembaga lain. Antara lain pembelajaran Cambradge bekerja 

sama dengan Labschool Universitas Negeri Malang, SMP Semesta Semarang 

dan sebagainya.  

 

12. Format Silabus dan RPP (terlampir). 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 Pasal 20, disebutkan bahwa 

perencanaan proses pembelajaran meliputi SILABUS dan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan 

atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang komponennya mencakup : 

a. Standar Kompetensi 

b. Kompetensi Dasar 

c. Materi Pokok / Pembelajaran 

d. Kegiatan Pembelajaran 

e. Indikator Pencapaian untuk penilaian 

d. Penilaian 

f.  Alokasi Waktu 

g.  Sumber Belajar 

 Sedangkan Komponen RPP terdiri atas : 1. Identitas Sekolah, Mata 

Pelajaran, Alokasi Waktu, Tema (jika ada), SK, KD dan Indikator, 2. Tujuan 

Pembelajaran, 3. Materi Pembelajaran, 4. Langkah-langkah Pembelajaran, 5. 

Metode Pembelajaran, 6. Sumber Belajar, 7 Penilaian (Teknik, Bentuk, Instrumen).  

Format Silabus dan RPP dapat dibuat dalam bentuk Matrik atau narasi. 
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BAB IV 

KALENDER PENDIDIKAN 

 

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan 

masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat 

dalam Standar Isi.  

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan 

dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan 

adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun 

ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu 

pembelajaran efektif dan hari libur. 

 

A.  Alokasi Waktu 

   Permulaan tahun pelajaran  adalah waktu dimulainya kegiatan 

pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.  

Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran  untuk setiap 

tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.  

   Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap 

minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk 

muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. 

   Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan 

pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat 

berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, 

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

libur khusus. 

   Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya 

tertera pada tabel sebagai berikut :  
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No Kegiatan Alokasi Waktu Keterangan 

1.  Minggu efektif  
belajar 

Minimum 34 
minggu dan 
maksimum 38 
minggu 

 

Digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran efektif pada setiap 
satuan pendidikan 

2.  Jeda tengah 
semester 

Maksimum 2 
minggu 

Satu minggu setiap semester 

3.  Jeda antar 
semester 

Maksimum 2 
minggu 

 

Antara semester I dan II 

4.  Libur akhir tahun 
pelajaran 

Maksimum 3 
minggu 

Digunakan untuk penyiapan kegiatan 
dan administrasi akhir dan awal tahun 
pelajaran 

5.  Hari libur 
keagamaan 

 2 – 4 minggu Daerah khusus yang memerlukan 
libur keagamaan lebih panjang dapat 
mengaturnya sendiri tanpa 
mengurangi jumlah minggu efektif 
belajar dan waktu pembelajaran 
efektif 

6.  Hari libur 
umum/nasional 

Maksimum 2 
minggu 

Disesuaikan dengan Peraturan 
Pemerintah 

7.  Hari libur khusus Maksimum 1 
minggu 

Untuk satuan pendidikan sesuai 
dengan ciri kekhususan masing-
masing 

8.  Kegiatan khusus 
sekolah/madrasah 

Maksimum 3 
minggu 

Digunakan untuk kegiatan yang 
diprogramkan secara khusus oleh 
sekolah/madrasah tanpa mengurangi 
jumlah minggu efektif belajar dan 
waktu pembelajaran efektif 

B.  Penetapan Kalender Pendidikan 

1.  Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada 

bulan Juni tahun berikutnya.  

2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya 
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keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi 

penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. 

3. Pemerintah Pusat / Provinsi / Kabupaten dapat menetapkan hari libur serentak 

untuk satuan-satuan pendidikan.  

Semester I 
 

No Bulan JM HE HEF KTS LU LHB LS LPP LHR Jml 

1. Juli 2010 3 18   2     20 

2. Agustus 4 7 14  5 1  4  31 

3. Sept. 4 10 4  4 2   10 30 

4. Oktober 5 20  6 5     31 

5. Nopember 4 25   4 1    30 

6. Desember 5 25   4 2    31 

Jumlah 25 105 18 6 24 6  4 10 173 

 

Semester II 
 

No Bulan JM HE HEF KTS LU LHB LS LP LHR Jml 

1. Jan. 

2011 

4 25   5 1    31 

2. Peb. 4 22   4 2    28 

3. Maret. 4 26   4 1    31 

4. April 5 19  6 4 1    30 

5. Mei 4 25   5 1    31 

6. Juni 5 21   4 2 3   30 

7. Juli  2 0   2  8   10 

Jumlah 24 138  6 28 8 11   162 

 

C. Kalender Pendidikan (Terlampir) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Kurikulum SMP Negeri 2 Jombang dapat tersusun ini merupakan hasil kerja 

keras dari Tim Pengembang Kurikulum  yang didukung semua pihak, mulai dari Kepala 

Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Guru, Pegawai dan institusi yang terkait.  

Sesungguhnya  ada beberapa fungsi dan manfaat dengan tersusunnya Kurikulum  yaitu 

dijadikan sebagai : 

1. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Pegangan seluruh guru dikalangan SMP Negeri 2 Jombang dalam peningkatan 

mutu sekolah dan mutu lulusan. 

3. Bagi guru, sebagai pedoman dan petunjuk dalam  menjelaskan konsep-konsep dan 

sub konsep mata pelajaran . 

4. Bagi siswa, sebagai pedoman dan petunjuk agar dapat memperoleh keterampilan 

untuk mengamati, mencoba dan menggunakan seluruh indranya dalam proses 

pembelajaran. 

5. Membekali siswa dengan berbagai kemampuan  ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kami menyadari dalam penyusunan Kurikulum ini masih jauh dari sempurna 

untuk itu perbaikan demi perbaikan akan terus dilakukan, sehingga tujuan pendidikan 

nasional yang diamanatkan oleh undang-undang dapat tercapai. Apabila dalam 

pelaksanaan Kurikulum  ini dijumpai kesulitan , maka akan dilakukan penyempurnaan-

penyempurnaan.  

 

 

 


