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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Rasional 

1. Latar Belakang 

Fungsi Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 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 mengemban fungsi tersebut Pemerintah menyelenggarakan suatu sistem 

pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi Undang-undang tersebut 

dijabarkan didalam sejumlah peraturan, salah satu diantaranya ialah Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor l9 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlu disusun dan 

dilaksanakannya delapan standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan 

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

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor l9 tahun 2005 tersebut mengamanatkan bahwa setiap satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan. Penyusunannya mengacu pada beberapa peraturan 

yang dijadikan sebagai landasan hukum seluruh kegiatan di sekolah antara lain Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

Peraturan Menterian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Kementerian Lingkungan 

Hidup,  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

dan Peraturan Daerah. 

Selain peraturan di atas, penyusunan KTSP juga memperhatikan Panduan 

Penyusunan Kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

dan pertimbangan dari Komite Sekolah. Disamping itu, penyusunan KTSP juga 

dikembangkan dengan memperhatikan potensi, minat dan keragaman karakteristik 

peserta didik; kondisi daerah, sosial budaya dan agama; relevansi dengan kebutuhan 
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hidup; perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni; serta karakteristik satuan 

pendidikan.  

Dengan landasan bahwa KTSP disusun sesuai dengan kondisi sekolah, maka 

perlu diketahui tentang gambaran umum sekolah. SMP Negeri 22 Malang adalah 

sekolah yang sudah terakreditasi A dan Sekolah Adiwiyata. Dengan adanya beberapa 

status sekolah tersebut, secara umum SMP Negeri 22 Malang telah dianggap layak dari 

semua standar.  Namun, ada beberapa komponen sekolah yang belum terpenuhi secara 

optimal.  Pengelolaan sekolah telah dilaksanakan dengan berdasarkan tim kerja dan 

kemitraan yang kuat dengan visi misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak. 

Pengelolaan sekolah dipantau oleh masyarakat melalui Komite Sekolah. Sekolah 

melaksanakan penerimaan peserta didik berdasarkan pedoman yang ditentukan dari 

Dinas Pendidikan Kota Malang dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah yaitu 

“Sekolah gratis” yang sudah dilaksanakan dalam enam tahun terakhir. 

Sarana dan prasarana sekolah secara umum dalam kondisi yang  ideal, antara lain 

ruang kelas, ruang guru, laboratorium komputer, dan laboratorium IPA yang cukup 

memadai. Secara keseluruhan bangunan sekolah dalam kondisi terpelihara dengan baik. 

Sumber belajar dalam bentuk buku perpustakaan dan media  dalam jumlah yang dapat 

mencukupi kebutuhan. 

Sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan dengan jumlah yang 

memadai, kualifikasi akademik tenaga pendidik PNS yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu mencapai 100 %, namun ada satu (1) orang tenaga pendidik non PNS yang 

kualifikasi pendidikannya masih belum sesuai dengan mata pelajaran yang 

diampu.Tenaga pendidik masih terus memerlukan pengembangan dan pembinaan 

tentang pemahaman dan keterampilan guru yang berhubungan dengan pengembangan 

kompetensi pendidik. 

Kurikulum yang dimiliki sekolah sudah sesuai dan relevan dengan Kurikulum 

Nasional, namun demikian dokumen KTSP yang dimiliki sekolah harus terus diperbaiki 

dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi terkini. Secara umum, semua 

perangkat perencanaan pembelajaran sudah sesuai dengan standar, proses pembelajaran 

yang dilaksanakan pada umumnya sudah melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Hal 

ini sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Pembelajaran kontekstual, pembelajaran 

remidial dan pengayaan masih perlu ditingkatkan. Sekolah telah berusaha mewadahi 

peserta didik yang memiliki bakat minat dalam bidang olahraga, kesenian, dan 

pengelolaan lingkungan dengan mengadakan ekstrakurikuler dan telah melaksanakan 

program pengembangan diri serta pendidikan kecakapan hidup secara terprogram. 
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Sekolah telah melaksanakan sistem penilaian akademik maupun nonakademik 

yang dibuktikan melalui laporan penilaian hasil belajar (rapot) yang dilaporkan dalam 

periode triwulan maupun semester. Dengan demikian diharapkan orang tua peserta 

didik dapat terlibat dalam proses belajar anak, meskipun sementara ini dukungan orang 

tua siswa terhadap proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan. 

Selama kurun waktu lima (5) tahun terakhir sekolah berhasil mengantarkan 

peserta didik mencapai kelulusan seratus persen (100%), namun perolehan nilai rata-rata 

Ujian Nasional perlu ditingkatkan lagi melalui berbagai upaya. Lulusan SMP Negeri 22 

yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya sebesar sembilan puluh sembilan 

persen (99%), dari angka tersebut tujuh puluh lima persen (75%) melanjutkan ke jalur 

pendidikan vokasional sedangkan dua puluh tiga persen (24%) ke jalur pendidikan 

umum. Sekolah perlu memberikan motivasi lebih tinggi agar peserta didik melanjutkan 

ke jenjang berikutnya, sehingga angka putus sekolah dapat ditekan.  

Saat ini lingkungan hidup telah menjadi isu global.Oleh karenanya, pendidikan 

lingkungan hidup merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian di lingkungan 

pendidikan. Hal yang terpenting dalam pendidikan lingkungan hidup adalah 

menumbuhkan kesadaran pribadi peserta didik tentang pentingnya menjaga dan 

melestarikan lingkungan hidup dan pemahaman tentang akibat kerusakan lingkungan 

bagi kehidupan manusia. Disamping itu, juga perlu ditumbuhkan pemahaman dan 

kesadaran pribadi peserta didik tentang pentingnya pemanfaatan dan pengolahan 

barang maupun sumber daya yang dianggap sebagai sampah atau limbah untuk menjadi 

sesuatu yang bermanfaat dan bernilai guna. 

SMP Negeri 22 Malang memiliki dua isu penting yang disosialisasikan kepada 

peserta didik yaitu isu lingkungan dan isu pencegahan penyalahgunaan obat terlarang. 

Isu tersebut diintegrasikan  dalam kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran, 

baik wajib maupun muatan lokal dan dalam berbagai kegiatan  pengembangan diri, 

melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan terprogram dan spontan. Kegiatan yang terkait 

pemanfaataan dan pengolahan sampah atau limbah pun dilakukan di SMPN 22 Malang, 

diantarnya, pemanfaatan bekas air wudlu, pengolahan biji nangka menjadi tempe 

maupun tepung yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai aneka produk makanan lain, 

pengolahan es krim berbahan baku kulit pisang, pengolahan sampah organik menjadi 

kompos yang kemudian dimanfaatkan untuk pupuk tanaman, budidaya cacing yang 

memproses limbah organik dan menghasilkan kascing yang digunakan untuk 

menyuburkan tanaman organik serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung 

terciptanya lingkungan yang nyaman dan bertujuan agar peserta didik SMPN 22 Malang 
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berkarakter berbudaya lingkungan. Dengan demikian diharapkan mereka sebagai 

generasi penerus bangsa yang akan menjadi pewaris bumi Indonesia akan memiliki 

sikap dan perilaku berbudaya lingkungan. Hal ini sejalan dengan predikat SMP Negeri 

22 Malang sebagai sekolah ADIWIYATA.  

Kegiatan yang terkait dengan pencegahan penyalahgunaan obat terlarang 

dilakukan melalui kegiatan program khusus seperti pembentukan kader “Anti 

Narkoba”, pembacaan Pernyataan Anti Narkoba pada upacara rutin hari Senin dan hari 

lainnya dengan jadwal tertentu, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan 

penyalahgunaan obat terlarang. Harapan dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya 

generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan narkoba yang saat ini 

menjadi masalah bangsa dan diangkat menjadi isu nasional.  

SMP Negeri 22 Malang di beberapa tahun terakhir memiliki prestasi yang 

menonjol di bidang olahraga yaitu melalui berbagai kejuaraan bola voli di tingkat kota. 

Prestasi tersebut diraih melalui berbagai upaya yaitu pembinaan ekstrakurikuler bola 

voli secara intensif sehingga sekolah memiliki tim inti yang selalu siap untuk diterjunkan 

di berbagai event kejuaraan bola voli. Pembinaan ekstrakurikuler dapat berjalan efektif 

karena didukung oleh beberapa faktor antara lain sarana yang memadai, motivasi 

peserta didik yang tinggi, dan pelatih yang bersertifikat.  

Sekolah masih memiliki komponen yang harus diperbaiki dan dikembangkan, 

namun sekolah memiliki potensi-potensi tersendiri yang dapat mendukung 

terlaksananya kegiatan belajar dan mengajar dengan baik. Potensi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 a. Peserta didik 

 Peserta didik yang ada di SMP Negeri 22 Malang umumnya berasal dari wilayah 

Cemorokandang yaitu delapan puluh persen (80%), sedangkan sisanya berasal dari 

Madyopuro, Sawojajar, dan sekitarnya serta Kabupaten Malang. SMP Negeri 22 

Malang terletak di daerah Kota Malang bagian timur yang berbatasan dengan 

Kabupaten Malang. Hal ini merupakan potensi tersendiri bagi sekolah karena, SMP 

Negeri 22 Malang adalah satu-satunya sekolah menengah umum negeri di daerah 

tersebut. Dengan demikian SMP Negeri 22 Malang dapat menjadi pilihan utama bagi 

masyarakat sekitar untuk menyekolahkan putra-putrinya. 

b. Pendidik 

Pendidik di SMP Negeri 22 Malang rata-rata usia produktif dengan kualifikasi Sarjana 

S1 telah mencapai 100 % dan S2 mencapai 10 %. Sekolah menggunakan tenaga 

pendidik dari sekolah lain, seperti  Guru Pendidikan Agama Kristen, dan Guru 
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Pendidikan Agama Katolik dan Guru Pendidikan Hindu. Tenaga pendidik yang 

sudah tersertifikasi 90 % dan sebanyak 66% guru bertempat tinggal sekitar 

Cemorokandang, Madyopuro dan Sawojajar, sehingga sekolah mudah untuk 

dijangkau. 

c. Sarana Prasarana 

Luas Tanah SMP Negeri 22 Malang mencapai 4250 m2, yang didalamnya terdapat 

bangunan ruang belajar 20 Ruang, Laboratorium IPA 1 ruang, Laboratorium 

Komputer 1 ruang, Perpustakaan 1 ruang, Ruang keterampilan 1 ruang,  UKS dan BK 

yang bergabung jadi 1 ruang, musholla yang dapat menampung 200 orang, dan kamar 

mandi peserta didik 20 ruang yang terdiri dari 10 kamar mandi putra dan 10 kamar 

mandi putri. 

d. Pembiayaan 

Pembiayaan operasional sekolah sepenuhnya didanai dari BOSNAS dan BOSDA. 

Sedangkan untuk pembangunan gedung-gedung baru atau rehabilitasi gedung dan 

pengadaan peralatan laboratorium, SMP  Negeri 22 Malang mendapatkan bantuan 

dari Pemerintah Daerah melalui APBD dan dana Pemerintah Pusat melalui proyek 

Dana Alokasi Khusus maupun dana APBN. 

e. Program 

SMP Negeri 22 Malang mempunyai program-program unggulan demi tercapainya 

Visi Sekolah sekaligus untuk memperkuat karakter peserta didik sebagai bagian dari 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah. Adapun program tersebut adalah : 

e.1 Program Pembiasaan Kereligiusan dan Akhlaq  

Program ini merupakan bentuk implementasi dari Visi sekolah yaitu 

unggul dalam iman dan takwa. Adapun kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan 

adalah doa bersama diawal dan akhir pelajaran, sholat berjamaah (dzuhur dan 

ashar), Sholat Jumat dan keputrian, membaca Juz‟amma setiap hari Rabu, 

mengumpulkan amal setiap hari, dan melantunkan Asmaul Husna setiap hari 

sebelum Kegiatan Belajar Mengajar, dan peningkatan iman (khusus untuk peserta 

didik Nasrani). 

Kegiatan pembiasaan kereligiusan yang secara terus menerus dilakukan, 

diharapakan berdampak positif terhadap akhlaq dan perkembangan mental 

peserta didik serta dapat diterapkan sebagai bekal kecakapan hidupnya di 

kehidupan luar sekolah. Dari kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa seutuhnya. 
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e.2  Program Pembiasaan Pengembangan Kepribadian 

Sekolah telah mengupayakan program untuk mengembangkan 

kepribadian yang baik dari peserta didik. Bentuk kegiatannya adalah program 

pembinaan karakter, kegiatan upacara bendera, apel pagi, menyanyikan lagu 

Indonesia Raya tiga stanza, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dilaksanakan 

melalui 3 tahap, yaitu untuk tahap : 1) Pembiasaan, penumbuhan minat baca 

melalui kegiatan membaca dan meringkas 2-3 kalimat; 2) Pengembangan, 

meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku 

pengayaan; 3) Pembelajaran, meningkatkan kemampuan literasi di semua mata 

pelajaran dengan menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua 

mata pelajaran (ada tagihan akademik). Tahap pembiasaan dilaksanakan dengan 

kegiatan membaca buku non-pelajaran selama 15 menit sebelum pelajaran jam 

pertama dimulai. Karakter peserta didik juga dibina melalui kampanye 

pencegahan penyalahgunaan obat terlarang, bersalaman saat bertemu dan 

berpisah, kunjungan perpustakaan dengan jadwal khusus dan umum, serta 

santunan untuk warga sekolah yang terkena musibah.  

Pembinaan karakter bertujuan untuk memberi wawasan dan 

pandangan kepada peserta didik tentang berbagai karakter yang harus dimiliki 

sebagai generasi muda bangsa. Peserta didik diharapkan mampu 

mengembangkan dan menerapkan karakter-karakter positif tersebut baik dalam 

kehidupan pribadi maupun kehidupan sosialnya, baik di lingkungan sekolah 

maupun di luar sekolah.  Kegiatan upacara pada hari Senin dan apel pagi di 

lapangan bertujuan untuk meningkatkan kedisplinan peserta didik. Pada saat 

upacara, maupun di hari lainnya dengan jadwal tertentu, dan dipandu secara 

terpusat peserta didik juga selalu diingatkan untuk menyatakan perang terhadap 

narkoba melalui “Ikrar Siswa” yang dibaca secara bersama. Kunjungan 

perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca dan rasa 

keingintahuan peserta didik. Rasa empati terhadap sesama juga dilatihkan 

kepada peserta didik melalui santunan dari dan untuk warga sekolah.  

Penegakan peraturan tata tertib sekolah dengan pemberian sanksi bagi 

siswa yang melanggar dan pemberian penghargaan bagi siswa yang 

melaksanakan peraturan tata tertib sekolah merupakan upaya sekolah untuk 

membina kepribadian yang baik dari peserta didik. 
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e.3  Program Pembiasaan Lingkungan 

SMP Negeri 22 Malang merupakan sekolah Adiwiyata Nasional. Tujuan 

Program Adiwiyata ini adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi 

sekolah sebagai menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah 

(pendidik dan tenaga pendidik, siswa dan seluruh stake holder), sehingga upaya-

upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan dapat dilaksanakan secara 

berkelanjutan dan berkesinambungan. 

Program ini merupakan salah satu Program Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan 

kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Program 

ini digulirkan untuk mengajak warga sekolah berpartisipasi melestarikan dan 

menjaga lingkungan hidup di sekolah dan lingkungan di sekitarnya. Kegiatan 

utamanya adalah mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli dan 

berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia. 

Letak SMP Negeri 22 Malang sangatlah strategis. Sekolah terletak di 

daerah pegunungan yang masih memiliki udara segar dengan polusi lingkungan 

yang rendah, sangat tepat sebagai tempat belajar yang nyaman dan 

menyenangkan. Kondisi ini sangat sesuai untuk menyadarkan siswa tentang 

pentingnya menjaga lingkungan, menyadarkan kepedulian warga sekolah 

tentang lingkungan, terutama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Oleh 

karenanya, diadakankanlah program kegiatan untuk mendukung tujuan tersebut 

yaitu piket harian yang dilaksanakan usai kegiatan KBM dan Jumat Bersih yaitu  

program peduli lingkungan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai. Bentuk kegiatan ini adalah berupa kerja bakti 

membersihkan lingkungan sekitar sekolah dengan pembagian tugas secara 

bergilir. Kerja bakti dapat berupa pengambilan sampah, merapikan taman, dan 

penghijauan di sekitar sekolah. Disamping itu, setiap peserta didik memiliki 

minimal satu tanaman yang harus dirawatnya selama di SMPN 22 Malang. 

Pembiasaan merawat tanaman melalui program SAJI SATA (Satu Jiwa Satu 

Tanaman), yaitu dilakukan oleh peserta didik setiap pagi sebelum KBM atau 

pada jam-jam istirahat dengan menyiangi gulma, memupuk ataupun 

menyiraminya. Lingkungan yang bersih, indah, rapi  dan hijau perlu dijaga, oleh 

karena itu perlu menegakkan peraturan pelarangan peserta didik membawa 

makanan dalam kemasan ke lingkungan belajarnya melalui program “ZERO 

PLASTIC” dan ”menempatkan sampah” pada tempatnya, membiasakan peserta 
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didik menempatkan sampah organik atau anorganik di tempat masing-masing. 

Program pembiasaan lain adalah ZERO TISSUE yaitu meninggalkan pemakaian 

tissue di lingkungan sekolah dan menggantinya dengan sapu tangan kain yang 

bertujuan untuk melestarikan hutan. Sekolah juga memiliki program renungan 

pagi berkaitan dengan lingkungan sebagai upaya untuk membangkitkan 

kesadaran dari dalam hati para peserta didik untuk lebih mencintai lingkungan. 

Selain mengembangkan budaya peduli lingkungan di lingkungan dalam sekolah, 

sekolah jugaberupaya untuk mengembangkan budaya peduli lingkungan di luar 

sekolah yaitu di lingkungan rumah masing-masing peserta didikmelalui melalui 

program “Sejuta Biopori” yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Dengan 

kegiatan-kegiatan terprogram tersebut, diharapkan para peserta didik akan 

mencintai lingkungan, yang pada akhirnya akan memiliki sikap berbudaya 

lingkungan. 

f. Lingkungan di Luar Sekolah 

Keberadaan lingkungan luar sekolah dirasa sangat penting bagi sekolah. Dalam 

hal ini Komite Sekolah yang selalu mendukung dan memberikan kritik membangun 

bagi program sekolah. Tersedianya berbagai kompetisi-kompetisi di luar sekolah yang 

dapat meningkatkan daya saing peserta didik baik secara akademis dan nonakademis. 

Masyarakat, sekitar sekolah orang tua dan komite sekolah sangat mendukung 

keberadaan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat pada beberapa 

kegiatan sekolah, terutama dalam hal pengembangan dan pemeliharaan lingkungan 

hidup yang ada di SMPN 22 Malang. 

Sekolah telah berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak luar antara lain 

dengan: 

1. Kelurahan Cemorokandang 

Kerjasama dalam hal penerimaan siswa baru, perawatan lingkungan bersih, 

penanggulangan narkotika dan obat terlarang serta pergaulan bebas di wilayah 

Kelurahan Cemorokandang 

2. Kecamatan Kedungkandang 

Kerjasama dalam hal penanggulangan narkotika dan obat terlarang, serta pergaulan 

bebas di lingkungan sekitar sekolah yang merupakan wilayah Kecamatan 

Kedungkandang 

3. Puskesmas Gribig Kecamatan Kedungkandang 

Kerjasama dalam pembinaan kantin sehat dan Unit Kesehatan Sekolah 
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4. Polsek Kedungkandang 

Kerjasama dalam pembinaan ketertiban lalu lintas dan P4GN 

5. Badan Narkotika Nasional Kota Malang 

Kerjasama dalam P4GN dilingkungan sekolah 

6. Lembaga perbankan BRI 

Kerjasama tentang akuisisi tabungan BRI SIMPEL bagi pelajar  

7. Lembaga bimbingan belajar SSC (Sony Sugema College) 

Kerjasama dalam peningkatan mutu lulusan dalam hal pencapaian nilai Ujian 

Nasional 

8. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Kerjasama dalam hal budidaya tanaman organik 

9. Bank Sampah Eltari 

Kerjasama dalam hal pembinaan dan pengelolaan sampah anorganik 

10. Warga masyarakat sekitar sekolah beserta perangkat RT 04, RW 08, dan RW 09 

Kerjasama dalam perawatan lingkungan di sekitar sekolah, penggunaan fasilitas 

masyarakat, dan P4GN  

11. Bpk. Yusuf Karyawan 

Kerjasama pembinaan terhadap warga sekolah dalam hal pelestarian lingkungan 

sekitar sekolah 

12. Jawa Timur Park Group ( Eco Green Park, Museum Tubuh “Bagong Adventure”, 

Funtech Plaza ) 

Kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan Adiwiyata. 

13. Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi LIPI 

Kerja sama dalam pendampingan program penguatan pendidikan karakter peduli 

lingkungan. 

14. LSM Langit Biru 

Kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan Adiwiyata. 

15. Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi LIPI 

Kerja sama dalam pendampingan program penguatan pendidikan karakter peduli 

lingkungan. 

Dengan demikian diharapkan sekolah mampu bersinergi dengan pihak luar tersebut 

untuk mencapai visi misi sekolah. 

Dengan memperhatikan kondisi nyata dan berbagai potensi yang ada di sekolah, 

maka perlu suatu kerangka pemikiran yang diwujudkan dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Untuk selanjutnya, KTSP ini digunakan sebagai pedoman 



Buku I  KTSP -  SMP Negeri 22 Malang 2019/ 2020   Halaman 10 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, baik dalam aspek akademis maupun non 

akademis, untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, dalam hal 

ini di SMP Negeri 22 Malang. 

 

2. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Kurikulum SMP Negeri 22 Malang adalah sebagai 

berikut: 

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

Pasal 3, ”Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

seutuhnya 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”. Pasal 36 ayat (2), 

“Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dengan prinsip diversifikasi 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Pasal 38 ayat 

(2), “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor 

departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk 

pendidikan menengah”. 

2. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2013 Bab II pasal 38 ayat 

(2) ”Kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di 

bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk 

pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah”. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 

Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (16), “ Definisi Kurikulum, 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” dan ayat (20), 

“Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah Kurikulum Operasional yang 

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan”. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana 
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5. Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Adiwiyata Pasal 4 (1) “Program Adiwiyata diikuti oleh: a. 

Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI); b. Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs); c. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 

Madrasah Aliyah (MA); dan 3 d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK)”. 

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak 

Pasal 1, “Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan 

pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan 

berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak 

anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah 

lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, 

pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan 

perlindungan anak di pendidikan”. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  61 

Tahun 2014 tentang KTSP pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

Pasal 1 “Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: 1) Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional 

yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan; 2)  Satuan 

pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 

(SMK/MAK); 3) Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP 

adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Pasal 2 ayat (2) ”KTSP dikembangkan, 

ditetapkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan” dan ayat  (2) 

”Pengembangan KTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SNP dan 

Kurikulum 2013”. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  62 

Tahun 2014 tentang Kegiatan ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan dasar dan 

Pendidikan MenengahPasal 1 Ayat (1) “Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan 

kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan 

intrakurikuler dan kegiatankokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan 

satuan pendidikan”, Pasal 3 Ayat (1) “Kegiatan Ekstrakurikuler terdiri atas (a) 
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Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib; dan (b) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan.”, dan Ayat 

(3)  “Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa 

berbentuk pendidikan kepramukaan.” 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  63 

Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler Wajib pada 

Pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah Pasal 2 Ayat  (1) “Pendidikan 

Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan 

dasar dan menengah”, Ayat (2), “Kegiatan Ekstrakurikuler wajib merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik” 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah Pasal 1 ayat (1) Bimbingan dan Konseling adalah upaya 

sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh 

konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan 

pesertadidik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti Pasal 1 ayat (2) “Penumbuhan Budi 

Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap 

danperilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa 

orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah 

menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah” 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada 

Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 1 ayat (1) “Penilaian 

Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/ data tentang 

capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan 

aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan 

untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui 

penugasan dan evaluasi hasil belajar.” 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan Dasar dan 

Menengah Pasal 1 Ayat (1) Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar 

proses, standar penilaian pendidikan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar saranadan prasarana, standar pengelolaan, dan standarpembiayaan.  
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14. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 Ayat 

(1)“Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar 

Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai 

kompetensi lulusan.” 

15. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 

”Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai  lingkup, tujuan, manfaat, 

prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik 

yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.” 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal  

Pasal 1 ”Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah 

pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM)” 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pasal 10A 

“Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 

2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

diubah dengan menambahkan mata pelajaran Informatika dalam mata pelajaran 

umum Kelompok B pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini”. 

18. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

2018 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 Ayat 

(1)“Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya  disebut 

Standar Isi terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan 
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jenjangdan jenis pendidikan tertentu.” dan Ayat (2) “Kompetensi Inti meliputi sikap 

spiritual, sikap sosial,pengetahuan dan ketrampilan.” 

19. Panduan Penyusunan Kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) 

20. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah 

Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah Pasal 2 “Bahasa daerah 

diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh 

sekolah/madrasah di Jawa Timur, yang meliputi Bahasa Jawa dan bahasa Madura, 

dengan Kurikulum sebagaimana tersebut dalam Lampiran” 

21. Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/50.1/35.73.112/2016 tentang 

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba di Lingkungan Pendidikan. 

 

B. Landasan Prinsip Pengembangan Kurikulum SMP Negeri 22 Malang 

a. 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 bertakwa 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 tuntutan lingkungan. 

b. Beragam dan terpadu 

  Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik 

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

membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta 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 antar substansi.  

c.   Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan seni 

  Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi 

kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara 

tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 
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d. Relevan dengan  kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan   melibatkan pemangku kepentingan 

(stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, 

termasuk di dalamnya kehidupan  kemasyarakatan, dunia usaha dan  dunia kerja. 

Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi,  keterampilan  berpikir, 

keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional 

merupakan keniscayaan. 

e. 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.  

f. 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. 

g. 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.  

C. Landasan Operasional Penyusunan Kurikulum SMP Negeri 22 Malang 

Kurikulum SMP Negeri 22 Malang  disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut. 

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 yaitu melalui penanaman karakter religius pada mata pelajaran. 

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengantingkat perkembangan 

dan kemampuan peserta didik 

Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia 

secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) 
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berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu,  kurikulum disusun dengan 

memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, 

emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik. 

3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 

Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik 

lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan 

karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum 

harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan 

dengan kebutuhan pengembangan daerah.   

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom 

dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi 

masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya 

harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi.  

5. Tuntutan dunia kerja 

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi 

peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh 

sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta 

didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan 

pendidikan kejuruan  dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat 

berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama 

perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian 

perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. 

Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan 

berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni.   

7. Agama 

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan taqwa 

serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat 

beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut 

mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia.  
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8. Dinamika perkembangan global  

Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, 

yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar 

bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu 

bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku 

dan bangsa lain. 

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan 

peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan 

kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus 

mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan 

nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam  wilayah NKRI. 

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya 

masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan 

dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum 

mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.  

11. Kesetaraan Jender 

Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan 

memperhatikan kesetaraan jender. 

12. Karakteristik satuan pendidikan 

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

khas satuan pendidikan.  

D. Visi SMP Negeri 22 Malang 

“Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, terampil, terpuji dalam budi 

pekerti dan berbudaya lingkungan berlandaskan iman dan taqwa.” 

Adapun indikator-indikator visi tersebut adalah sebagai berikut: 

VISI INDIKATOR 

Unggul dalam 

prestasi 

 Unggul dalam proses dan hasil pembelajaran 

 Unggul dalam prestasi akademik 

 Unggul dalam prestasi non akademik 

 Unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan berbasis 

teknologi informasi 
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Terampil  Terampil dalam membekali diri dengan kecakapan hidup 

 Terampil dalam membaca situasi lingkungan sekitar untuk 

mengembangkan potensi lokal hingga bernilai global 

Terpuji dalam 

Budi Pekerti 

 Terpuji dalam berperilaku, bertutur kata dan etika pergaulan 

 Terpuji dalam bersolidaritas (berempati dan bersimpati) 

terhadap sesama 

Berbudaya 

Lingkungan 

 Peduli terhadap kebersihan dan keindahan  lingkungan  

dengan kegiatan pengurangan  sampah (Reduce), 

penggunaan kembali (Reuse), dan mendaur ulang (Recycle) 

penggantian dengan material alternatif ramah lingkungan 

(Replace), dan penanaman kembali ( Replant) 

 Mampu dalam melestarikan flora, mencegah terjadinya 

pencemaran lingkungan, dan menanggulangi kerusakan 

lingkungan 

Unggul dalam 

Iman dan 

Taqwa 

 Unggul dalam menerapkan pembiasaan kegiatan keagamaan. 

 

E. Misi SMP Negeri 22 Malang 

Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi di atas dan menjadi dasar program 

pokok sekolah dengan titik berat pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan 

yang diharapkan, maka Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Malang   menetapkan misi 

sebagai berikut: 

1).  Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM) serta Sekolah Ramah Anak ( SRA) 

2). Mengembangkan organisasi sekolah yang terus belajar (learning organization) 

3). Memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan kedepan 

4). Mewujudkan pembiayaan pembiayaan yang memadai, wajar dan adil 

5). Memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu dan tangguh. 

6). Mengembangkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh 

7). Meningkatkan pembinaan kompetensi, tanggungjawab, percaya diri dan semangat 

untuk berkompetisi pada peserta didik. 

8). Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif sebagai sumber belajar 
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9) Menanamkan jiwa kewirausahaan yang rajin,ulet, dan mandiri melalui peningkatan 

keterampilan yang bernilai jual (marketable) dan kompetitif, penguasaan keterampilan 

dalam mengenali potensi local untuk pengembangan produk bernilai global. 

10)  Menanamkan kebiasaan berfikir logis dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, 

inovatif, dan mandiri (Cerdas Intelektual/ OlahPikir) 

11) Meningkatkan potensi fisik dan menanamkan disiplin, sportifitas, serta kesadaran hidup 

bersih dan sehat (Cerdas Kinestetis / Olah Raga) 

12) Menanamkan sikap berbudi pekerti luhur dan karakter peserta didik,  keyakinan, 

aqidah agama, serta akhlak mulia melalui pengamalan ajaran agama  melalui 

pembiasaan terprogram (Cerdas Sosial - Spiritual) 

13) Meningkatkan kemampuan menghayati, mengekspresikan, dan mengapresiasi 

keindahan dan harmoni (Cerdas Emosional). 

14) Menanamkan kesadaran peduli dan berbudaya lingkungan dengan kegiatan mengurangi 

produksi sampah (Reduce), menggunakan kembali material  yang sudah tidak terpakai 

lagi tetapi masih layak (Reuse), mengolah atau mendaur ulang sampah (Recycle), 

mengganti pemakaian barang yang lebih ramah lingkungan (Replace) dan menanam 

kembali tanaman yang sudah hilang (Replant). 

15) Mewujudkan kemampuan dalam melestarikan flora kegemaran mereka. 

16) Meningkatkan kemampuan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 

17) Mewujudkan kepekaan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan. 

F. Tujuan Nasional Pendidikan 

Tujuan pendidikan Nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 

II Pasal 3 yaitu : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, sehat, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

G. Tujuan Empat Tahunan 

Tujuan pendidikan Nasioal dan tujuan pendidikan dasar berusaha untuk 

diwujudkan melalui visi misi SMP Negeri 22 Malang. Berdasarkan visi misi sekolah, 

maka tujuan SMP Negeri 22 Malang akan diuraikan dalam delapan (8) standar 

pendidikan sebagai berikut: 
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a. Standar SKL 

1) Sekolah mampu mempertahankan tingkat kelulusan 100% dari tahun ke tahun 

2) Sekolah mampu menyiapkan program untuk meningkatkan nilai ujian nasional 

secara bertahap dan konsisten, meningkat 0,25 setiap tahun 

3) Sekolah mampu mempersiapkan peserta didik untuk berprestasi dibidang akademik, 

dengan memperoleh juara harapan 1, juara 3, juara 2, dan juara 1 tingkat kota. 

4) Sekolah mampu mempersiapkan peserta didik untuk berprestasi dibidang non 

akademik dengan memperoleh juara harapan 1, juara 3, juara 2, dan juara 1 tingkat 

kota 

5) Sekolah mampu mewujudkan peserta didik yang menerapkan kebiasaan-kebiasaan 

terpuji melalui kegiatan pembiasaan  

6) Sekolah mampu meningkatkan jumlah peserta didik yang melanjutkan studi ke 

jenjang nyang lebih tinggi dari tahun ke tahun, sehingga seluruh siswa melanjutkan 

studi ke jenjang yang lebih tinggi 

b. Standar ISI 

1) Sekolah mampu menyusun Buku I KTSP  secara lengkap. 

2) Sekolah mampu menyusun Buku I KTSP yang memasukkan perubahan konten pada 

kurikulum 2013 yaitu standar isi, standar proses, standar SKL, dan standar penilaian 

secara bertahap sehingga tersusun lengkap kelas VIII, VIII dan IX  

3) Sekolah mampu menyusun Buku 2 KTSP secara lengkap 

4) Sekolah mampu mengembangkan pemetaan standar kompetensi, kompetensi inti, 

indikator, dan aspek untuk kelas VII, VIII, dan IX semua mata pelajaran lengkap  

5) Sekolah mampu mengembangkan Buku II yang berisi silabus untuk kelas VII, VIII, 

dan IX yang memuat konten kurikulum 2013 secara lengkap untuk semua mata 

pelajaran  

6)  Sekolah mampu mengembangkan RPP untuk kelas VII, VIII, dan IX memuat konten 

Kurikulum 2013 secara lengkap untuk semua mata pelajaran  

7) Sekolah mampu mengembangkan kurikulum muatan lokal yang keberadaannya 

mempertimbangkan kearifan lokal yang sedang berkembang 

8) Sekolah mampu menetapkan criteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang meningkat 1 

setiap tahun 

c. Standar Proses 

1) Sekolah mampu memenuhi persiapan pembelajaran dengan baik, dengan 

kepemilikan bahan ajar 90% meningkat 2,5% setiap tahun 

2) Sekolah mampu memenuhi persyaratan pembelajaran secara lengkap 
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3) Sekolah mampu meningkatkan pelaksanaan pembelajaran, dari hasil supervisi 

akademik jumlah guru yang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan 

(kegiatan awal, inti, penutup) meningkat dari 75% akan meningkat 6,25% setiap 

tahun 

4) Sekolah mampu meningkatkan pelaksanaan penilaian pembelajaran dengan 

keterlaksanaan pemenuhan standar penilaian dari 75% akan meningkat 6,25% setiap 

tahun 

5) Sekolah mampu meningkatkan pengawasan proses pembelajaran, dimana 

pelaksanaan supervise, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut dari 60% akan 

meningkat 10% setiap tahun 

 d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

1) Sekolah mampu, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

melalui kegiatan yang relevan yang bersifat meningkatkan kompetensi melalui 

pendidikan formal, sehingga jumlah guru yang memiliki kualifikasi S2 meningkat 

setiap tahun 

2) Sekolah mampu meninmgkatkan kompetensi tenaga kependidikan yang menunjang 

tugas pokok dan fungsinya ( RPP, bahan ajar, media pembelajaran ) dari 90% akan 

meningkat 2,5 % setiap tahun 

 e. Standar Sarpras 

1) Sekolah mampu memenuhi sarana prasarana minimal sekolah secara lengkap dan 

bertahap akan menyiapkan 1 ruang UKS, 2 RKB dan memperluas ruang guru 

2) Sekolah mampu memenuhi sarana prasarana lainnya secara bertahap akan 

menambah ruang computer, memperluas ruang mushola, menambah CCTV dan 

LCD. 

3) Sekolah mampu memenuhi fasilitas pembelajaran dan penilaian secara lengkap 

diantaranya pembelian fasilitas mata pelajaran olah raga, laboratorium, dan bahan 

praktikum 

 f. Standar Pengelolaan 

1) Sekolah mampu memenuhi perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja 

dan kegiatan sekolah dengan lengkap dari 90 % meningkat 2,5 % tiap tahun. 

2) Sekolah mampu memenuhi struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah dengan 

baik dari 90% akan meningkat 2,5% setiap tahun. 

3) Sekolah mampu meningkatkan supervisi, monitoring, evaluasi dan akreditasi 

sekolah dengan baik dari 90 % akan meningkat 2,5% setiap tahun 
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4) Sekolah mampu meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan secara efektif 

dan berdayaguna  

5) Sekolahg mengembangkan perangkat administrasi sekolah, dari 80% meningkat 2,5% 

setiap tahun 

6) Sekolah mampu mengembangkan SIM sekolah secara efektif, efisien untuk sifoster, 

dari 1 profider meningkat 1 provider setiap tahun 

g. Standar Pembiayaan 

1) Sekolah mampu meningkatkan sumber dana pendidikan baik melalui jalur 

kedinasan maupun kemitraan dari 2 sumber meningkat 1 sumber tiap tahun 

2) Sekolah mampu mengembangkan pengalokasian dana secara adil dan berimbang, 

dapat dilihat di RKAS 

3) Sekolah mampu mengembangkan penggunaan dana secara jujur dan transparan, 

dilaporkan melalui berbagai media, baik papan pengumuman maupun di website 

SMPN 22 Malang 

4) Sekolah mampu meningkatkan pelaporan penggunaan dana secara tertib, rapi, 

teratur, transparan, dan akuntabel dapat dilihat dilaporan keuangan. 

5) Sekolah mampu meningkatkan dokumen pendukung laporan penggunaan dana 

secara lengkap, dapat dilihat dilaporan keuangan 

 h. Standar Penilaian 

1) Sekolah mampu mengembangkan tehnik-tehnik penilaianndengan baik, dengan 

menggunakan instrumen yang lengkap dari 80 % dan guru yang menerapkan 

meningkat 5 % setiap tahun, sehingga diharapkan 4 tahun kedepan seluruh guru 

sudah menerapkan standar penilaian yang tepat 

2) Sekolah mampu mengembangkan instrumen penilaian  harian, penilaian tengah 

semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah sesuai 

ketentuan, dari 80 % guru yang menyiapkan instrumen meningkat 5 % setiap tahun, 

sehingga diharapkan 4 tahun ke depan seluruh guru sudah menyusun instrumen 

penilaian dengan lengkap 

3) Sekolah mampu melaksanakan kegiatan evaluasi yang meliputi PH, PTS, PAS, PAT, 

US, USBN, UN yang dilaksanakan tertib dan lancar setiap tahun 

4) Sekolah mampu mengembangkan perangkat dan fasilitas pendukung 

pendokumentasian penilaian, sudah dikembangkan dan didokumentasikan setiap 

tahun. 
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5) Sekolah mampu menindaklanjuti hasil-hasil penilaian, kemudian menyusun 

program strategis untuk meningkatkan prestasi baik akademik maupun non 

akademik 

i. Standar Lingkungan dan Budaya Sekolah 

1) Sekolah mampu mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat melalui kegiatan 

pembiasaan gerakan jumat bersih yang akan dilombakan setiap tribulan sekali. 

2) Sekolah mampu menciptakan  lingkungan yang sehat, indah, rindang dan sejuk 

sebagai lingkungan  belajar yang kondusif, dengan mewajibkan setiap siswa 

menanam dan merawat satu tanaman. 

3) Sekolah mampu memenuhi sistem sanitasi yang memadai, dengan merehabilitasi 

drainase berdasarkan skala prioritas 

4) Sekolah nmampu menciptakan budaya tata krama dan sopan santun dengan 

memasukkan materi budi pekerti kedalam setiap mata pelajaran sebagai 

pembentukan karakter yang berakhlak mulia 

5) Sekolah mampu melaksanakan lomba kebersihan dalam peningkatan, kepedulian 

siswa terhadap lingkungan, dengan melaksanakan lomba kebersihan kelas setiap 

tribulan sekali. 

6) Sekolah mampu bekerja sama dengan instansi lain dalam peningkatan 9K di sekolah 

dari 1 instansi akan meningkat 1 instansi setiap tahun. 

H. Tujuan Satu Tahunan 

a. Standar SKL 

1)  Mempertahankan pencapaian tingkat kelulusan 100% dan meningkatkan nilai 

pencapaian NUN dari 58,08 menjadi 60,00  

2) Meningkatkan prestasi non akademik khususnya melalui ekskul pramuka, KIR/PIR, 

PMR, olah raga dan seni serta olimpiade MIPA & IPS, dari peserta menjadi 10 besar  

tingkat kota 

3) Meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar melalui pembiasaan yang 

berwawasan kebangsaan. 

4) Meningkatkan penerapan kebiasaan-kebiasan terpuji/ PPK (asmaul husna, 7S, 

berdoa awal dan akhir KBM, shalat dhuha dan dzuhur dan ashar berjamaah, dll)  

melalui kegiatan pembiasaan. 

5) Mempertahankan jumlah peserta didik yang melanjutkan studi 100%  

b. Standar ISI 

1)  Menyusun Buku I KTSP, dan Kurikulum 2013  secara lengkap dengan melibatkan 

semua warga sekolah dan pemangku kepentingan. 
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2) Menyusun pemetaan standar kompetens intii, kompetensi dasar, indikator, dan 

aspek untuk kelas VII,VIII, dan IX untuk 10 mata pelajaran. 

3)  Mengembangkan  silabus untuk kelas VII,VIII,IX secara mandiri untuk seluruh mata 

pelajaran baik kelas VII, VIII, dan IX, dalam  dokumen 2. 

4)  Menyusun RPP untuk kelas VII,VIII, IX  secara mandiri untuk semua mata pelajaran , 

dalam dokumen 3 

5) Menyusun dokumen kurikulum muatan lokal secara lengkap 

6)  Mempertahankan KKM tiap mata pelajaran 70 

c. Standar Proses 

1)  Meningkatkan pemenuhan persiapan pembelajaran yaitu memiliki bahan 

ajar/sumber belajar dari 80% menjadi 100% 

2) Mengupayakan pemenuhan persyaratan pembelajaran 32 siswa per rombel 

3) Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran dari 90 %  memenuhi menjadi  100% 

memenuhi 

4) Meningkatkan keterlaksanaan, pemenuhan ketentuan dan penggunaan Standar 

Penilaian dari 90% menjadi 100 % 

5) Meningkatkan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi Pemantauan, 

supervisi, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut dari 80% menjadi 100% 

6) meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan media dan IT  

d. Standar PTK 

1)  Meningkatkan partisipasi dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. 

2) Memberi kesempatan tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan kompetensinya. 

e. Standar Sarpras 

1)  Memenuhi sarana prasarana minimal sekolah dengan membangun 2 ruang kelas 

baru, karena pada tahun pelajaran 2017/ 2018 jumlah rombongan belajar sebanyak 20 

rombel sedangkan RKB yang tersedia baru 18 kelas . 

2) Menyiapkan gudang yang ideal.  

3) Merawat jamban siswa laki-laki maupun perempuan  

4) Untuk kepentingan Adiwiyata akan merawat sangkar penangkaran burung, Green 

House, Rumah Tanaman Organik, tempat budidaya cacing, IPAL, Gasebo. 

5) Memenuhi fasilitas pembelajaran dan penilaian untuk kelas berbasis IT, menaikkan 

bandwidth hotspot dan menambah kapasitas internet 

6) Memenuhi fasilitas pembelajaran.  



Buku I  KTSP -  SMP Negeri 22 Malang 2019/ 2020   Halaman 25 

7) Pengadaan 2 LCD Proyektor untuk cadangan untuk mengganti LCD yang rusak 

8) Memperluas ruang musholla 

9) Memperbaiki ruang server 

10) Melakukan perawatan gedung 

11) Memperbaiki ruang prakarya (dapur siswa) 

12) Perawatan taman 

13) Pengadaan taplak meja ruang guru 

14) Melengkapi materi berkaitan denga administrasi sekolah 

f. Standar Pengelolaan 

1)  Menyesuaikan dan melengkapi perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana 

kerja dan kegiatan sekolah yang meliputi RKS, RKAS, RAPBS, Action Plan, Tata 

tertib, Standar Operasional Prosedur ( SOP ),  dll. 

2) Menyusun dan melengkapi struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah. 

3) Meningkatkan kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi dan akreditasi sekolah. 

4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan secara efektif dan berdayaguna 

5)  Merevisi perumusan visi misi sekolah 

6) Menyusun perangkat administrasi sekolah 

7) Mengembangkan SIM sekolah secara efektif dan efisien 

g. Standar Pembiayaan 

1)  meningkatkan sumber dana pendidikan baik melalui jalur kedinasan maupun 

kemitraan. 

2) Menyusun pengalokasian dana secara adil pada 8 SNP + 1 

3) Mangatur penggunaaan dana secara jujur dan transparan sesuai rencana 

4) Melaporkan penggunaan dana secara tertib dan rapi sesuai rencana 

5)  Menyiapkan dokumen pendukung pelaporan penggunaan dana secara lengkap 

h. Standar Penilaian 

1)  Menerapkan teknik-teknik penilaian kurikulum 2013  untuk kelas VII, VIII, dan kelas 

IX dengan benar, tepat, dan baik. 

2) Menyiapkan instrumen penilaian.  

3) Menyusun instrumen penilaian ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian 

akhir semester, penilaian akhir tahun, Ujian Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. 

4) Melaksanakan kegiatan evaluasi yang meliputi penilaian ulangan harian, penilaian 

tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, Ujian Sekolah dan 

Ujian Nasional. 
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5)  Mengembangkan perangkat dan fasilitas pendukung pendokumentasian penilaian 

dengan format yang benar. 

6) Menindaklanjuti hasil-hasil penilaian untuk melakukan perbaikan dan pengayaan. 

i. Standar Lingkungan dan Budaya Sekolah 

1)  Mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat  melalui kegiatan pembiasaan 

terprogram dan berkelanjutan. 

2) Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah,  rindang dan sejuk sebagai 

lingkungan belajar yang kondusif melalui kegiatan pembiasaan yang lebih intensif, 

3) Menerapkan pola pikir/ hidup Adiwiyata yang peduli terhadap lingkungan, dan 

diharapkan dapat di imbaskan kepada keluarga di rumahnya, serta lingkungan di 

sekitar rumahnya. 

4) Memenuhi sistem sanitasi yang lebih memadai, 

5) Melaksanakan budaya membaca dan menulis melalui kegiatan Gerakan Literasi 

Sekolah ( GLS ) 

6) Menerapkan pola pikir/ hidup yang menjauhi penyalahgunaan narkoba, dan 

diharapkan dapat di imbaskan kepada keluarga di rumahnya, serta lingkungan di 

sekitar rumahnya. 

7) Meningkatkan budaya etika, tata krama,  dan sopan santun, 

8) Menanamkan rasa simpati dan empati kepada sesamanya, 

9) Melaksanakan lomba  kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya  dalam 

peningkatan kepedulian siswa terhadap lingkungan belajarnya, 

10) Bekerja sama dengan 4 instansi lain dalam peningkatan 10 K di sekolah 
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BAB II 

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

SMP NEGERI 22 MALANG 

 

A. Muatan Nasional 

1. Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus 

ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pada implemetasi 

Kurikulum 2013, mata pelajaran disusun berdasarkan Kompetensi inti dan karakteristik 

satuan pendidikan. Kompetensi inti dirancang seiring dengan dengan meningkatnya 

usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal 

berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan 

kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut: 

1.  Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual; 

2.  Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; 

3.  Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti sikap pengetahuan; dan 

4.  Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti sikap keterampilan. 

Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

KOMPETENSI INTI 

KELAS VII 

KOMPETENSI INTI 

KELAS VIII 

KOMPETENSI INTI 

KELAS IX 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya  

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

3. Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan 

3. Memahami dan 

menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya 

3. Memahami dan 

menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya 
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kejadian tampak mata  terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai  

4. Mengolah, menyaji, dan 

menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai  

4. Mengolah, menyaji, dan 

menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai  

 

Struktur kurikulum ini meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam 

satu jenjang pendidikan selama tiga tahun, yakni mulai kelas VII sampai dengan kelas 

IX. Kelas VII sampai dengan kelas IX (sembilan)saat ini telah menerapkan Kurikulum 

2013, oleh karena itu pelaksanaan kurikulum di SMP Negeri 22 menggunakan Standar 

Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang sesuai 

dengan pedoman yang telah diatur pada Kurikulum 2013. 

Adapun Struktur Kurikulum SMP Negeri 22 Malang untuk Kelas VII, VIII dan 

IX adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut. 

Tabel: Struktur Kurikulum dan Alokasi Waktu SMP Negeri 22 Malang 

Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII VIII IX 

Kelompok A    

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 

2. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

3 3 3 

3. Bahasa Indonesia  6 6 6 

4. Matematika 5 5 5 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

7. Bahasa Inggris 4 4 4 

Kelompok B    

8. Seni Budaya 3 3 3 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 

3 3 3 

10. Prakarya/ Informatika 2 2 2 

11. Bahasa Jawa 2 2 2 
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Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII VIII IX 

C. Pengembangan Diri 
1. Kegiatan Tidak terprogram 

a. Kegiatan Spontan 
- 6 S (senyum, salam, salim, sapa,  
sopan, santun) 
- menempatkan sampah pada 

tempatnya 
- berpakaian bersih dan rapi 

b. Kegiatan Keteladanan 
        - Kereligiusan 
        - Kejujuran 
        - Kecerdasan 
        - Tanggung jawab 
        - Kebersihan, kerindangan dan  
          kesehatan 
        - Kedisiplinan 
        - Tolong menolong 

2.   Kegiatan Terprogram 
a. Bimbingan konseling **) 
b. Kegiatan Terstruktur/ Pembiasaan 

  1) Religius dan Akhlaq 
 a) Muslim 

o Doa bersama di awal dan 
akhir pelajaran 

o Asmaul Husna  
o Sholat Dhuhur dan Ashar 

berjamaah 
o Sholat Jumat dan Keputrian 
o Amal Jumat 
o Membaca JuzAmma setiap 

Rabu 
b) Non-Muslim 

o Doa bersama di awal dan 
akhir pelajaran 

o Peningkatan Iman 
o Membaca AlKitab setiap 

Rabu 
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Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII VIII IX 

   2) Pengembangan Kepribadian 
o Upacara 
o Apel pagi 
o Menyanyikan Lagu 

Indonesia Raya 3 stanza 
o Pembacaan Janji Siswa 
o Pembacaan Ikrar Siswa Anti 

Narkoba 
o Bersalaman saat bertemu 

dan berpisah 
o Pembinaan Karakter 
o Kunjungan Perpustakaan  
o Santunan dari oleh untuk 

warga sekolah 
   3) Lingkungan 

o Piket Harian 
o Jumat Bersih 
o Perawatan tanaman milik 

sendiri (SAJISATA) 
o Program Sejuta Biopori 
o Program “ZEROTISSUE” 
o Program “ZERO PLASTIC” 

o Perawatan Tanaman 
Organik dan Toga 

o Polisi Sampah 
o Kantin Sehat 
o Kader GGoS 
o Renungan pagi 
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Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII VIII IX 

c. Ekstrakurikuler *) 
- Wajib : Pendidikan Kepramukaan 
- Pilihan 
o Baca Tulis Al-Quran dan Tartil 
o Hadrah 
o Basket 
o Voli 
o Sepak bola 
o Pencak silat 
o Paskibra 
o PMR 
o KIR 
o Seni Tari 
o Jurnalistik BASIS 22 
o Komposting  dan Tanaman 

Organik 
o Musik 
o Budidaya Cacing 

d. Program khusus 
1) Kecakapan Hidup **) 

dengan produk unggulan 
Pengolahan es krim dari kulit 
pisang 

2) Keunggulan lokal global 
o Pengolahan Tempe biji 

nangka ( tempe binang) 

2*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUMLAH 40 40 40 

*)   Dilaksanakan diluar pelajaran ekivalen dengan 2 jam pelajaran 

**) Dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler dengan 2 jam pelajaran 

2. Muatan Kurikulum 

Muatan Kurikulum SMP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan 

kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik dan materi muatan lokal.  

1.    Mata Pelajaran  

Mata pelajaran yang diselenggarakan di SMP Negeri 22 Malang sesuai dalam 

Standar Isi, terdiri atas mata-mata pelajaran sebagai berikut.  

1)  Pendidikan Agama  

Pendidikan agama yang diselenggarakan di SMP meliputi agama Islam, 

Kristen Protestan, Katholik, dan Hindu. 

Tujuan:  

 Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik sesuai keyakinan 

agamanya masing-masing;  

 Memberikan wawasan terhadap keberagaman agama di Indonesia; dan 

 Menumbuhkembangkan sikap toleransi antarumat beragama. 

Ruang Lingkup : 
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Pendidikan Agama Islam 

Alquran dan Hadis 

Ayat-ayat Alquran pilihan dan hadis terkait 

-  Bacaan ayat-ayat Alquran pilihan Q.S. Al- Mujadilah (58): 11 dan Q.S. Ar-

Rahman (55): 33, Q.S. An-Nisa (4): 8, Q.S.An-Nisa (4):146, Q.S. Al-Baqarah 

(2):153, dan Q.S. Ali Imran (3):134, Q.S. Al-Anfal (8): 27, Q.S. Al-Ahqaf (46): 

13, Q.S. Al-Furqan (25):63; Q.S. Al Isra‟(17): 27; Q.S. An Nahl (16):114; Q.S. 

Al-Maidah (5): 90–91 dan 32 

-  Hafalan ayat-ayat Alquran pilihan 

-  Kandungan ayat-ayat Alquran pilihan dan hadis terkait 

-  Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran 

pilihan dan hadis terkait 

Aqidah 

-  Allah SWT 

-  Asmaul Husna: : Al-‟Alim, al-Khabir, as-Sami‟, dan al-Bashir 

-  Malaikat Allah SWT 

-  Kitab suci Alquran 

-  Nabi Muhammad saw. 

-  Rasul Allah SWT 

-  Dalil-dalil tentang keimanan 

-  Perilaku yang mencerminkan keimanan. 

Akhlak dan Budi Pekerti 

-  Amanah dan perilaku yang mencerminkan sifat amanah 

-  Istiqamah dan perilaku yang mencerminkan sifat istiqamah 

-  Perilaku rendah hati dan hemat  

-  Gemar beramal dan berbaik sangka 

-  Sikap sabar, ikhlas dan pemaaf 

-  Jujur dan perilaku yang mencerminkan sifat jujur 

-  Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta perilaku yang 

mencerminkan sifat hormat dan patuh 

-  Empati dan perilaku yang mencerminkan sifat empati 

Fiqih 

-  Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar 

-  Shalat wajib dan shalat sunnah, shalat berjamaah, shalat munfarid 

-  Shalat Jumat 
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-  Shalat jamak dan shalat qasar 

-  Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah 

Sejarah Peradaban Islam 

-  Dakwah Rasulullah saw. Periode Mekah dan Madinah 

-  Sikap dan perilaku terpuji khulafaurrasyidin 

-  Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah dan Abbasiyah. 

-  Semangat ilmuwan muslim dalam menumbuh kembangkan ilmu 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari 

Pendidikan Agama Kristen : 

Allah Tritunggal dan karya-Nya 

-  Allah terus berkarya 

-  Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus 

-  Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman 

Nilai-Nilai Kristiani 

-  Solidaritas sosial 

-  Hidup bersyukur 

-  Iman dan pengharapan 

  Pendidikan Agama Katolik 

Pribadi Peserta Didik 

-  Citra Allah 

-  Kesederajatan antara laki-laki dan perempuan 

-  Seksualitas sebagai anugerah Tuhan 

-  Peran keluarga sekolah dan masyarakat bagi perkembangandiri 

Yesus Kristus 

-  Pewartaan Yesus Kristus tentangKerajaan Allah 

-  Panggilan dan perutusan murid-muridYesus 

Gereja 

-  Gereja sebagai paguyuban umatberiman 

-  Gereja sebagai sakramenkeselamatan 

-  Pelayanan kerja 

-  Roh Kudus daya hidup gereja 

-  Sakramen inisiasi, sakra mentobat, sakramen pengurapan orang sakit 

Masyarakat 

-  Panggilan gereja mewartakan dan menjadi saksi kerjaan Allah di tengah 

masyarakat 
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Pendidikan Agama Hindu 

-  Doa salam Om Swastyastu, Doa mulai belajar, Doa makan, Doa bangun 

pagi, Doa memulai kegiatan 

-  Salam Parama santih Om Santih Santih Santih Om 

-  Bhakti dan hormat pada orang tua, guru di sekolah 

-  Hormat kepada teman-teman di sekolah 

-  Lingkungan sekolah dan rumah 

-  Kejujuran (Satya) 

-  Konsepsi Avatara, Deva, dan Bhatara dalam agama Hindu 

-  Ajaran Karmaphala Tattva sebagai bagian dari Sraddha 

-  Mantram dan Sloka veda sebagai penyelamat manusia 

-  Ajaran Sad Atatayi sebagai perbuatan yang harus dihindari 

-  Ajaran Sapta Timira sebagai perilaku yang harus dihindari 

-  Ajaran Yajñā dan kualitas Yajñā 

-  Konsep ketuhanan dalam agamaHindu 

-  Veda dan batang tubuh Veda 

-  Sad Ripu sebagai aspek diri yang harus dihindari 

-  Tri Guna sebagai sifat dasar kehidupan 

-  Sifat-sifat Tri Guna dalam diri 

-  Atman sebagai sumber hidup 

-  Panca Maha Bhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta 

-  Ajaran Rsi Yajñā dan Pitra Yajñā 

-  Perkembangan agama Hindu diAsia 

-  Pembagian Kanda dalam Ramayana 

-  Sri Rama dalam Ramayana 

2) Pendidikan Kewarganegaraan  

Tujuan:  

Memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang kesadaran hidup 

berbangsa dan bernegara dan pentingnya penanaman rasa persatuan dan 

kesatuan, kepedulian, demokrasi, kebersamaan dan kesadaran akan hak dan 

kewajiban diri dan orang lain.  

Ruang lingkup:  

-  Komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan 

Pancasila 
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-  Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

-  Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara 

-  Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI 

-  Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

Pembelajaran PKn di SMP Negeri 22 Malang juga memuat tentang 

Pendidikan Lalu Lintas yang disisipkan pada KI 3 dengan kompetensi dasar 

sebagai berikut: 

-  3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang- undangan nasional 

-  3.4 Memahami norma-norma yang berlaku dalam  kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara 

3)  Bahasa Indonesia  

Tujuan:  

Membina keterampilan berbahasa secara lisan dan tertulis serta dapat 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan sarana pemahaman 

terhadap IPTEK. Dan memubuhkan kecerdasan, berfikir logis, kritis, kreatif, 

inovatif, dan bertanggung jawab. 

Ruang lingkup:  

-  Struktur teks genre cerita (teks cerita pendek, teks cerita moral, teks cerita 

biografi, teks cerita prosedur), genre faktual (hasil observasi, teks 

eksplanasi), genre tanggapan (teks tanggapan deskriptif, teks eksposisi, 

teks diskusi, teks ulasan) 

-  Konteks budaya, norma, serta konteks sosial yang melatarbelakangi 

ahirnya jenis teks 

-  Satuan bahasa pembentuk teks: bunyi bahasa, fonem, morfem, kata, kelas 

kata, frasa, klausa 

-  Penanda kebahasaan dalam teks 

-  Paralinguistik (lafal, kelantangan, intonasi, tempo, gestur, dan mimik) 

4) Bahasa Inggris 

Tujuan:  

Membina keterampilan berbahasa dan berkomunikasi secara lisan dan tertulis 

untuk menghadapi perkembangan IPTEK dalam menyongsong era 
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globalisasi. Serta menumbuhkan nilai kecerdasan, ketangguhan, 

keberagaman, percaya diri, kemandirian dan kepatuhan pada aturan sosial.  

Ruang lingkup:  

- Teks-teks: label nama, daftar barang, instruksi, rambu, tanda peringatan, 

undangan pribadi, ucapan selamat, recount, pengumuman, naratif, 

deskriptif, dan lagu, dalam wacana interpersonal, transaksional, dan 

fungsional pada tataran literasi fungsional 

-  Struktur teks interpersonal, transaksional, dan fungsional 

-  Keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis teks 

interpersonal, transaksional, dan fungsional yang tercakup 

-  Unsur-unsur kebahasaan 

-  Frasa sangat pendek dan sederhana 

-  Modalitas: dengan batasan makna yang jelas 

5) Matematika  

Tujuan:  

Memberikan pemahaman logika dan kemampuan dasar Matematika dalam 

rangka penguasaan IPTEK. Serta menumbuhkan kecerdasan, kejujuran, 

berfikir logis, kritis, keingintahuan, percaya diri dan kemandirian. 

Ruang lingkup:  

- Bilangan Rasional 

- Aljabar (pengenalan) 

- Geometri (termasuk transformasi) 

- Statistika dan Peluang 

- Himpunan 

6) Ilmu Pengetahuan Alam  

Tujuan:  

Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk 

menguasai dasar-dasar sains dalam rangka penguasaan IPTEK. Serta 

menumbuhkan kecerdasan, keingintahuan, berpikir logis, kritis, kreatif, gaya 

hidup sehat, menghargai keragaman, cinta ilmu, dan bertanggung jawab 

Ruang lingkup:  

-  Ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup, sistem organisasi kehidupan 

-  Sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah, struktur rangka, otot, 

struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia 

-  Fotosintesis, respirasi, dan struktur jaringan tumbuhan 
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-  Perubahan fisika dan kimia, karakteristik zat, sifat bahan dan 

pemanfaatannya 

-  Pengukuran, gerak, gaya, tekanan, energi, dan usaha 

-  Getaran, gelombang, bunyi, cahaya, dan alat optik 

-  Suhu dan kalor 

-  Zat aditif makanan, zat adiktif dan psikotropika 

-  Struktur bumi dan tata surya 

-  Interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan, pencemaran dan 

pemanasan global 

7) Ilmu Pengetahuan Sosial  

Tujuan:  

Memberikan pengetahuan sosiokultural masyarakat yang majemuk, 

mengembangkan kesadaran hidup bermasyarakat serta memiliki 

keterampilan hidup secara mandiri.  

Ruang lingkup:  

Manusia, tempat, dan lingkungan 

-  keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional 

-  keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup nasional 

Keberlanjutan, perubahan danwaktu 

- aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan dan politik 

- zaman praaksara, zaman Hindu-Buddha dan zaman Islam 

- zaman penjajahan dan zaman pergerakan kebangsaan 

Sistem sosial dan budaya 

-  Jenis, fungsi dan peran kelembagaan sosial, budaya ekonomi, dan politik 

-  Dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan 

ekonomi 

8) Seni Budaya  

Tujuan:  

Mengembangkan apresiasi seni, daya kreasi, dan kecintaan pada seni budaya 

nasional, menghargai keberagaman, menghargai karya orang lain, dan 

nasionalisme.  

Ruang lingkup:  

-  Apresiasi dan kreasi karya seni rupa (ragam hias pada tekstil dan kayu, 

gambar model, gambar ilustrasi) 
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-  Apresiasi dan kreasi/rekreasi (cipta-ulang) seni musik (Teknik vokal secara 

perseorangan dan kelompok, instrumen musik dan ansambel sederhana, 

lagu nusantara daerah setempat dan daerah lain, instrumen musik 

tradisional) 

-  Apresiasi dan kreasi karya seni tari (gerak tari dalam kaitannya dengan 

ruang, waktu, tenaga, iringan, level, dan pola lantai serta tari nusantara 

daerah setempat dan daerah lain) 

-  Apresiasi dan kreasi karya teater (olah tubuh, olah suara, olah rasa, konsep 

dan naskah drama, teknik pementasan, serta teater nusantara daerah 

setempat dan daerah lain. 

9) Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan  

Tujuan:  

Menanamkan kebiasaan hidup sehat, meningkatkan kebugaran dan 

keterampilan dalam bidang olah raga, menanamkan rasa sportifitas, tanggung 

jawab disiplin dan percaya diri pada peserta didik.  

Ruang lingkup;  

Aktivitas fisik dan berbagaigerakan dasar Olahraga 

-  Teknik dasar Permainan bola besar: 

-  sepak bola, bola voli, dan bola basket 

-  permainan bola kecil: bulutangkis, kasti/softball, dan tenis 

-  aktivitas fisik melalui atletik: jalan cepat, lari cepat, lompat jauh, dan tolak 

peluru 

-  Aktivitas fisik teknik dasar beladiri: pencak silat, karate, dan taekwondo, 

-  Aktivitas fisik dan komponen kebugaran terkait kesehatan: kekuatan, daya 

tahan, kelenturan, dan komposisi tubuh, dan terkait keterampilan: 

kecepatan, ketepatan, kelincahan,  eseimbangan, dan koordinasi 

-  Aktivitas fisik Senam: head stand 

– hand stand – melenting ke depan, 

-  Rangkaian aktivitas ritmik senam dengan musik dan aerobik terkoordinasi 

dengan baik 

-  Aktivitas fisik melalui rangkaian renang gaya bebas, gaya punggung, dan 

gaya dada 

Kesehatan 

-  P3K, pencegahan berbagai penyakit dan bahaya dari seks bebas, NAPZA 

dan obat berbahaya lainnya, dan makan bergizi 
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10). Prakarya 

Tujuan:  

Memberikan keterampilan dalam bidang teknologi informatika dan 

komunikasi yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, berpikir logis, 

kritis, kreatif, dan menghargai karya orang lain.  

Ruang lingkup:  

Apresiasi dan kreasi Prakarya (kerajinan) 

-  Kerajinan bahan alam dan buatan, dan modifikasinya, serta pengemasannya 

-  Kerajinan dan pengemasan dari bahan limbah organik dan anorganik bahan 

lunak atau keras dan modifikasinya 

Apresiasi dan kreasi Prakarya(Rekayasa) 

- Alat penjernih air dari bahan alami dan buatan 

- Produk sederhana dan mainan menggunakan teknologi mekanik 

- Produk sederhana menggunakan teknologi elektronika 

Apresiasi dan kreasi prakarya(Budidaya) 

-  Budidaya tanaman sayuran dan obat, serta memodifikasi media tanamnya 

-  Wadah budidaya dan pemeliharaan ikan konsumsi dan ikan hias 

Apresiasi dan kreasi prakarya(pengolahan) 

-  Olahan pangan buah dan sayuran menjadi minuman segar,minuman 

kesehatan, menjadi makanan cepat saji 

-  Olahan non pangan dari hasil samping bahan pangan nabatimenjadi bahan 

dasar kerajinan 

-  Olahan bahan pangan serealia dan umbi menjadi makanan danbahan 

pangan setengah jadi 

-  Olahan dari hasil samping serealia dan umbi menjadi produk non pangan 

 

B. Muatan Lokal 

Pelaksanaan muatan lokal SMP Negeri 22 Malang mengacu pada pada 

lampiran I Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 yaitu: 

1. Mata pelajaran Kelompok B (Seni budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan, dan Prakarya) merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan 

acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten 

lokal. 

2. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri 

sendiri 
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Oleh sebab itu,konten/ muatan lokal di sekolah dilaksanakan pada mata pelajaran 

kelompok Bseperti yang sudah ditentukan oleh pusat ditambah dengan mata pelajaran 

Bahasa Jawa sebagai muatan lokal yang berdiri sendiri. 

1. Mata Pelajaran Kelompok B 

Mata Pelajaran kelompok B terdiri atas: 

a. Seni Budaya 

Integrasi muatan lokal kedalam mata pelajaran Seni Budaya dapat 

memberi peluang bagi guru untuk mengenalkan potensi-potensi seni dan budaya 

lokal yang dekat dengan lingkungan pada peserta didik. Hal ini akan 

memudahkan guru dan sekolah dalam menentukan sumber belajar, maupun 

narasumber dari lokal. Dengan karakteristik mata pelajaran seni budaya seperti 

demikian, dapat menjadi sarana konservasi dan pengembangan budaya lokal, 

sehingga budaya tersebut terjaga kelestarian dan peluang untuk 

pengembangannya tetap terbuka melalui lembaga pendidikan. 

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar 

Seni Budaya 

Kelas VII (tujuh) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR KONTEN LOKAL 

3. Memahami dan 
menerapkan pengathuan 
faktual, konseptual, dan 
prosedural dalamilmu 

pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
fenomena dan kejadian 
yang tampak mata  

3.1 Memahami konsep dan 
prosedur menggambar flora, 
fauna dan benda alam 

3.2 Memahami konsep dan 

prosedur penerapan ragam 
hias pada bahan tekstil 

Malang adalah salah satu 
daerah yang mewarisi 
kesenian dan budaya 
Kerajaan Singosari. Salah 

satunya adalah seni tari 
topeng yang berada di 
daerah Malang 
dinamakan sebagai tari 
Topeng Malang. Untuk 
menjaga agar 
kebudayaan lokal 
Malang tidak punah 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR KONTEN LOKAL 

4. Mengolah, menyaji, 
dan menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan abstrak ( 
menulis, membaca, 
menghitung, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
di sekolah dan dari 
berbagai sumber lainnya 
yang sama dalam sudut 
pandang/ teori   

4.1 Menggambar gubahan flora 
dan fauna serta geometrik 
menjadi ragam hias 

4.2 Menerapkan ragam hias pada 
bahan tekstil 

maka sekolah memiliki 
peran penting yaitu 
mengenalkan kesenian 
ini melalui mata 
pelajaran Seni Budaya, 
yaitu dengan 
menggunakan topeng 
“malangan”(perlengkapa
n dalam tari Topeng) 
sebagai obyek ragam 
hias pada kompetensi 
dasar ini. 

 

Kelas VIII (delapan) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR KONTEN LOKAL 

3. Memahami dan 
menerapkan pengathuan 
faktual, konseptual, dan 
prosedural dalamilmu 
pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
fenomena dan kejadian 
yang tampak mata  

3.3 Memahami konsep dan 
prosedur penerapan ragam 
hias flora, fauna, dan 
geometrik padakriya dari 
bahan keras dengan berbagai 

teknik  
3.4 Memahami konsep dan 

prosedur penerapan ragam 
hias flora, fauna, dan 
geometrik pada kriya tekstil 
dengan teknik tapestri 

Pengenalan seni ragam 
hias topeng “malangan” 
sebagai warisan budaya 
lokal dapat dilanjutkan 
di kelas VIII melalui 

kompetensi dasar 
tentang ragam hias 
dengan menggunakan 
teknik tapestri. 

4. Mengolah, menyaji, 
dan menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
di sekolah dan dari 
berbagai sumber lainnya 
yang sama dalam sudut 
pandang/ teori   

4.3  Menerapkan ragam hias flora, 
fauna, dan geometrik pada 
kriya dari bahan keras 
dengan berbagai teknik 

4.2  Menerapkan ragam hias flora, 
fauna, dan geometrik pada 
kriya tekstil dengan teknik 
tapestri 

 

b. Prakarya 

Pada dasarnya, penataan konten mata pelajaran Prakarya disusun 

mengikuti arus serta berpijak pada perkembangan IPTEKS serta mendasarkan 

pada budaya lokal. Hal ini diajukan karena kekuatan „local genius‟ dan „local 
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wisdom’ masih unggul dan menjadi sistem nilai kerja pada setiap daerah sebagai 

potensilokal. Dasar pembelajaran berbasis budaya diharapkan dapat 

menumbuhkan nilai kearifan lokal dan nilai „jati diri‟ sehingga tumbuh semangat 

kemandirian, kewirausahaan dan sekaligus kesediaan melestarikan potensi dan 

nilai kearifan lokal. 

Mata pelajaran Prakarya memberikan ruang bagi perkembangan dan 

pelestarian budaya lokal yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah melalui 

penambahan konten-konten lokal pada aspek pengolahan.  

Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar 

Prakarya 

Kelas VIII (delapan) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR KONTEN LOKAL 

3. Memahami 
pengetahuan (faktual, 
konseptual,dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian 
tampak mata 

3.2 Memahami manfaat dan 
proses pembuatan,  penyajian 
dan pengemasan olahan 
bahan pangan serealia dan 
umbi menjadi bahan pangan 
setengah jadi yang ada di 
wilayah setempat 

Kota Malang terkenal 
sebagai kota penghasil 
tempe yang berasal dari 
kedelai. Oleh sebab itu 
peserta didik wajib 
untuk mengetahui, 
melestarikan, atau 
bahkan dapat 
mengembangkan 
potensi daerah tersebut 
melalui pembelajaran 
pembuatan tempe 
dengan bahan dasar 
yang dimodifikasi dari 
bahan bukan kedelai. 
Wilayah 
Cemorokandang 
terkenal sebagai daerah 
pertanian penghasil  
nangka. Namun, yang 
banyak dimanfaatkan 
hanya buahnya saja, 
sedangkan bijinya 
dibuang. Oleh sebab itu 
sekolah berinisiatif 
untuk mengolah biji 
nangka menjadi bahan 
pangan melalui 
pembuatan tempe biji 
nangka (tempe binang). 

4. Mencoba, mengolah, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam 
sudut pandang/ teori 

4.2    Membuat olahan bahan 
pangan serealia dan umbi 
menjadi bahan pangan 
setengah jadi sesuai hasil 
analisis dan bahan yang ada 
di wilayah setempat 
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Kelas IX (sembilan) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR KONTEN LOKAL 

3. Memahami 
pengetahuan (faktual, 
konseptual,dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian 
tampak mata 

3.4 Menganalisis prinsip 
perancangan, pembuatan, 
dan penyajian produk 
kerajinan dari bahan 
logam, batu, dan atau 
plastik yang kreatif dan 
inovatif 

Sekolah terletak di 
wilayah perbukitan 
Gunung Buring 
Cemorokandang, yang 
memiliki area hutan 
pinus berlokasi tidak 
jauh dari sekolah. Biji 
pinus banyak diperoleh 
di lokasi tersebut. 
Selama ini, belum ada 
pemanfaatan biji pinus 
secara maksimal. 
Berdasarkan hal tersebut 
sekolah berupaya 
memberikan 
keterampilan bagi siswa 
dengan memanfaatkan 
biji pinus dan bagian 
lain dari pohon yang 
berjatuhan menjadi 
produk kerajinan daur 
ulang yang indah. 

4. Mencoba, mengolah, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam 
sudut pandang/ teori 

4.4 Merancang, membuat, dan 
menyajikan produk 
kerajinan dari bahan 
logam, batu, dan atau 
plastik yang kreatif dan 
inovatif sesuai dengan 
potensi daerah setempat  

 

2. Bahasa Jawa 

Bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. 

Bangsa Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang banyak jumlahnya. Hampir 

setiap daerah memiliki bahasa daerah yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar 

anggota masyarakat dan ciri khas daerah tersebut. Demikian halnya dengan 

provinsi Jawa Timur, bahasa daerah sebagai salah satu ciri khas kearifan lokal (local 

wisdom) dan sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Bahasa Daerah sarat 

nilai-nilai budi pekerti dan tatakrama yang memberikan sumbangan terhadap 

pembentukan karakter bangsa. 

Pembelajaran muatan lokal bahasa daerah (baca: Bahasa Jawa) diarahkan 

supaya peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi 

menggunakan bahasa tersebutdengan baik dan benar, secara lisan maupun tulis, 

serta menumbuhkembangkan apresiasi terhadap hasil karya sastra dan budaya 

daerah. Selain itu, ada masa ini mulai timbul pergeseran nilai yang salah satunya 

berakibat jarangnya siswa menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. 

Disamping itu, bahasa Jawa memiliki unsur-unsur budaya luhur yang diharapkan 

bisa mempengaruhi tingkat kesopanan dan kesantunan bagi pemakainya. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal 

perlu dituangkan dalam kurikulum yang diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 19 Tahun 2014. 

Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar 

Bahasa Jawa 

Kelas VII (tujuh) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1  Menghargai dan mensyukuri keberadaan 
bahasa daerah sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan berbahasa daerah, serta 
untuk didayagunakan sebagai upaya 
pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
Nasional 

1.2   Menghargai dan mensyukuri keberadaan 
bahasa daerah sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai sarana memahami informasi 
lisan dan tulis 

1.3  Menghargai dan mensyukuri keberadaan 
bahasa daerah sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai sarana menyajikan informasi 
lisan dan tulis  

2. Menghargai dan 
menghayatiperilaku jujur, 
disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 

2.1  Memiliki perilaku jujur, tanggung jawab, dan 
santun dalam menganggapi secara pribadi hal-
hal atau kejadian berdasarkan hasil observasi 
dengan menggunakan berbagai ragam bahasa 

2.2  Memiliki perilaku percaya diri dan tanggung 
jawab dalam membuat tanggapan pribadi atas 
karya budaya masyarakat daerah yang penuh 
makna dan tata krama 

2.3   Memiliki perilaku kraeatif, tanggung jawab,dan 

santun dalam mendebatkan sudut pandang 
tertentu tentang suatu masalah yang terjadi pada 
masyarakat dengan menggunakan berbagai 
macam ragam bahasa 

2.4   Memiliki perilaku jujur dan kreatif dalam 
memaparkan langkah-langkah suatu proses 
berbentuk linear dengan tata krama yang santun 

2.5   Memiliki perilaku percaya diri, peduli, dan 
santun dalam merespon secara pribadi peristiwa 
jangka pendek 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahami pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1   Memahami teks hasil observasi, tanggapan 
deskriptif, dan eksposisi dalam bentuk 
informasi atau berita secara lisan dan tulis 

3.2  Memahami struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks lisan dan tulis 
untukmenceritakan pengalaman pribadi, profil 
tokoh, kegiatan, atau peristiwa 

3.3   Memahami struktur teks, unsur kebahasaan 
dan pesan normal dari teks lisan dan tulis yang 
berupa fiksi (wayang/cerkak/folklor/topeng 
dhalang)   

3.4   Memahami struktur teks, unsur kebahasaan, 
dan pesan moral puisi secara lisan dan tulis 

3.5    Memahami struktur teks, unsur kebahasaan, 
pesan moral tembang macapat dan lagu kreasi 
secara lisan dan tulis 

3.6   Memahami kaidah penulisan teks berupa 
kalimat sederhana dengan Aksara Jawa/ 
Carakan Madhura 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 
dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/ teori  

4.1   Menelaah dan menyunting teks hasil observasi, 
tanggapan deskriptif, dan eksposisi dalam 
bentuk informasi atau berita secara lisan dan 
tulis 

4.2   Menceritakan pengalaman pribadi, profil tokoh, 
kegiatan, atau peristiwa dengan menggunakan 
tata krama 

4.3   Mengapresiasi teks fiksi (wayang/cerkak/ 
forklor/ topeng dhalang) sesuai konteks secara 
lisan dan telur 

4.4   Mengapresiasi teks puisi secaralisan dan tulis 
4.5   Melagukan dan mengungkapkan pesan dalam 

tembang macapat dan lagu kreasi 
4.6   Membaca dan menulis kalimat sederhana 

dengan Aksara Jawa/ Carakan Madhura 

 

Kelas VIII (delapan) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1  Menghargai dan mensyukuri keberadaan 
bahasa daerah sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan berbahasa daerah, serta 

untuk didayagunakan sebagai upaya 
pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
Nasional 

1.2   Menghargai dan mensyukuri keberadaan 
bahasa daerah sebagai anygerah Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai sarana memahami informasi 
lisan dan tulis 

1.3  Menghargai dan mensyukuri keberadaan 
bahasa daerah sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai saranamenyajikan informasi 
lisan dan tulis  
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

2. Menghargai dan 
menghayaiperilaku jujur, 
disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 

2.1  Memiliki perilaku jujur dalam menceritakan 
sudut pandang moral yang eksplisit 

2.2  Memiliki perilaku peduli, cinta tanah air, dan 
semangan kebangsaan atas karya budaya yang 
penuh makna 

2.3   Memiliki perilaku demokratis, kreatif, dan 
santun dalam berdebat tentang kasus atau sudut 
pandang 

2.4   Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam 
mengungkapkan kembali tujuan dan metode 
serta hasil kegiatan 

2.5   Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam 
pengungkapan kembali peristiwa hidupdiri 
sendiri dan orang lain 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 

3.1   Mengidentifikasi, memahami dan menganalisis 
struktur teks, unsur kebahasaan, dan pesan 
moral cerita fiksi (wayang/cerkak/folklor/topeng 
dhalang) secara lisan dan tulis 

3.2  Memahami struktur teksdan unsur kebahasaan 
dalam teks sesuai ragam bahasa dan gaya 
berbahasa (basa rinengga/ lalongei) 

3.3  Memahami kaidah dalam kegiatan wawancara, 
dialog, dan diskusi sesuai dengan tatakrama    

3.4  Memahami struktur teks, unsur kebahasaan 
dalam menulis berbagai jenis surat, iklan, dan 
reklame sesuai konteks 

3.5  Memahami struktur teks, unsur kebahasaan, 
pesan moral tembang macapat dan lagu kreasi 
secara lisan dan tulis 

3.6  Memahami teks berupa paragraf Aksara Jawa/ 
Carakan Madhura 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 
dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, 

dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/ teori  

4.1   Mengapresiasi cerita fiksi (wayang/cerkak/ 
forklor/ topeng dhalang) secara lisan dan tulis 

4.2  Menulis berbagai bentuk kalimat dengan 

menggunakan berbagai ragam bahasa dan gaya 
berbahasa (basa rinengga/ lalongei) 

4.3  Melakukan wawancara, dialog, dan diskusi 
sesuai dengan tatakrama 

4.4  Menulis berbagai jenis surat,iklan, dan reklame 
sesuai dengan kaidah dan konteks 

4.5  Merubah teks tembang macapat menjadi teks 

prosa 
4.6  Membaca dan menulis paragraf menggunakan 

Aksara Jawa/ Carakan Madhura 
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Kelas IX (sembilan) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1  Menghargai dan mensyukuri keberadaan 
bahasa daerah sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan berbahasa daerah, serta 
untuk didayagunakan sebagai upaya 
pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
Nasional 

1.2   Menghargai dan mensyukuri keberadaan 
bahasa daerah sebagai anygerah Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai sarana memahami informasi 
lisan dan tulis 

1.3  Menghargai dan mensyukuri keberadaan 
bahasa daerah sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai saranamenyajikan informasi 
lisan dan tulis  

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin,tanggung 
jawab, peduli (toleransi,gotong 
royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 

2.1  Memiliki perilaku jujur dalam menceritakan 
sudut pandang moral yang eksplisit 

2.2  Memiliki perilaku peduli, cinta tanah air, dan 
semangan kebangsaan atas karya budaya yang 
penuh makna 

2.3   Memiliki perilaku demokratis, kreatif, dan 
santun dalam berdebat tentang kasus atau sudut 
pandang 

2.4   Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam 
mengungkapkan kembali tujuan dan metode 
serta hasil kegiatan 

2.5   Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam 
pengungkapan kembali peristiwa hidupdiri 
sendiri dan orang lain 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 

3.1   Memahami teks argumentasi (dalam bentuk 
laporan/ berita) untuk menyatakan pendapat 
dan memberi tanggapan sesuai konteks 

3.2   Memahami struktur teks, unsur kebahasaan, 
dan pesan moraldari teks drama tradisional 
(wayang/ topeng dalang/ kethoprak/ ludruk) 

3.3   Memahami struktur teks, unsur kebahasaan, 
dan pesan moral dari teks drama modern 

3.4   Memahami struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks pidato dan teks pewara 

3.5   Memahami struktur teks, kaidah, dan unsur 
kebahasaan dalam menulis laporan 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 
dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/ teori  

4.1   Menyusun teks (dalam bentuk laporan/ berita) 
untuk menyatakan pendapat dan memberi 
tanggapan sesuai konteks 

4.2   Melakukan kegiatan bermain peran drama 
tradisional (wayang/ topeng dalang/ 
kethoprak/ ludruk) 

4.3   Melakukan kegiatan bermain peran drama 
modern 

4.4   Berpidato atau menjadi pewara pada suatu 

kegiatan sekolah sesuai konteks 
4.5   Menulis laporan kegiatan sesuai kaidah 
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3. Pengembangan Diri 

Berdasarkan kondisi objektif sekolah, kegiatan pengembangan diri yang dipilih dan 

ditetapkan oleh sekolah adalah sebagai berikut. 

1) Kegiatan Tidak Terprogram 

Kegiatan tidak terprogram adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah 

namun tidak terprogram secara khusus. Kegiatan ini di bagi menjadi dua (2) yaitu: 

a. Kegiatan Spontan 

Kegiatan ini meliputi melakukan 6S, membuang sampah pada tempatnya, dan 

berpakaian bersih dan rapi. Slogan “6S” terdiri dari senyum, sapa, salam, salim, 

sopan, dan santun. Sekolah senantiasa mendengungkan slogan ini dengan 

tujuan untuk membangun kepribadian yang ramah dan hangatdari warga 

sekolah. Menempatkan sampah pada tempatnya akan membelajarkan peserta 

didik untuk berperilaku bersih dan sehat.Sedangkan berpakaian bersih dan rapi 

akan membuat peserta didik lebih percaya diri dan lebih bersemangat. 

b. Kegiatan Keteladanan 

Metode pendidikan dengan menampilkan contoh figur untuk diteladani adalah 

termasuk salah satu metode pendidikan yang sangat efektif dan bermanfaat. Di 

lingkungan sekolah, sosok yang selalu menjadi panutan peserta didik adalah 

guru. Oleh sebab itu guru diharapkan senantiasa menunjukkan karakter pribadi 

yang positif dalam hal kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, kedisiplinan, 

tanggung jawab, kebersihan, kerindangan dan kesehatan, dan tolong menolong 

2) Kegiatan Terprogram 

a. Bimbingan Konseling 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi layanan : 

1) Layanan Dasar. 

Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta 

didik/konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan mereka 

2) Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual Peserta Didik 

Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses 

pemberian bantuan kepada semua peserta didik/konseli dalam membuat dan 

mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. 

3) Layanan Responsif 

Layanan responsif adalah pemberian bantuan terhadap peserta 
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didik/konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan 

bantuan dengan segera. 

4) Dukungan Sistem 

Dukungan sistem merupakan semua aktivitas yang dimaksudkan untuk 

mendukung dan meningkatkan (1) staf bimbingan dan konseling dalam 

melaksanakan layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, 

layanan responsif, dan (2) staf personalia sekolah yang lain dalam 

melaksanakan program-program pendidikan di sekolah 

Kegiatan bimbingan mencakup semua komponen dan bidang layanan melalui 

layanan langsung, media, kegiatan administrasi, peminatan peserta didik, serta 

kegiatan tambahan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru 

bimbingan dan konseling atau konselor. Layanan langsung, meliputi (1) 

konseling individual, (2) konseling kelompok, (3) bimbingan kelompok, (4) 

bimbingan klasikal, (5) bimbingan 

kelas besar atau lintas kelas, (6) konsultasi, (7) kolaborasi, (8) alih tangan kasus, 

(9) kunjungan rumah, (10) advokasi, (11) konferensi kasus,dan (12) peminatan. 

Layanan melalui media, meliputi (1) papan bimbingan, (2) kotak masalah, (3) 

leaflet, dan (4) pengembangan media bimbingan dan konseling. Kegiatan 

administrasi, meliputi (1) pelaksanaan dan tindak lanjut asesmen kebutuhan, (2) 

penyusunan dan pelaporan program kerja, (3) evaluasi program bimbingan dan 

konseling, dan (4) pelaksanaan administrasi dan manajemen bimbingan dan 

konseling. 

b. Bimbingan TIK 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan dan bimbingan TIK kepada 

peserta didik berupa mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, menyebarkan 

data dan informasi dalam berbagai cara kepada untuk mendukung kelancaran 

proses pembelajaran disekolah. 

Bimbingan kepada peserta didik dapat dilaksanakan dengan cara klasikal/ 

kelompok dan individual.  

a. Klasikal /kelompok  

Memberikan bimbingan secara terjadwal dalam bentuk bimbingan secara 

klasikal/kelompok dengan tatap muka yang dilaksanakan secara berkala yang 

dilaksanakan paling tidak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) semester yang materinya 

tertuang dalam program tahunan dan program semester. Materi pembimbingan 

terkait dengan pemanfaatan TIK untuk mencari, mengolah, menyimpan, 
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menyajikan, menyebarkan data dan informasi dalam rangka mendukung 

kelancaran proses pembelajaran 

b. Individual  

Bimbingan kepada peserta didik secara individu dilakukan sesuai dengan jam 

kerja guru dengan memberikan konsultasi kepada peserta didik secara 

individual di sekolah. Bimbingan peserta didik dilakukan untuk membantu dan 

memfasilitasi kesulitan dalam mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, 

menyebarkan data, dan informasi dalam rangka untuk mendukung 

pembelajaran berbasis proyek, masalah dan discovery learning. 

c. Kegiatan Terstruktur/ Pembiasaan 

Pembiasaan adalah salah satu alat pembinaan perilaku peserta didik 

di sekolah yang sangat penting. Perbuatandan contoh sikap yang baik yang 

diajarkan oleh guru tidak cukup hanya disampaikan dengan lisan atau 

dicontohkan saja, tetapi juga perlu dibiasakan. Hal iniakan membentuk 

perbuatan yang akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga sikap yang ditunjukkan 

bukan karena ingin mendapat pujian atau supaya dilihat oleh orang lain, 

melainkan sudah menjadi sikap pribadinya. 

Kegiatan pembiasaan di SMP Negeri 22 Malang adalah sebagai berikut: 

1. Pembiasaan Religius dan Akhlaq 

    a) Muslim 

o Doa bersama diawal dan akhir pelajaran 

Tujuan : 

Meningkatkan kebiasaan siswa dalam mengaplikasikan dan menerapkan 

nilai-nilai ajaran agama yang diyakini menuju pembentukan manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan secara utuh. 

o Asmaul Husna 

Tujuan : 

Memberikan pemahaman tentang 99 nama Allah yang apabila diresapi 

akan menjadi terapi psikis dengan tujuan dapat membentuk manusia yang 

beriman dan bertakwa. 

o Sholat berjamaah ( Dhuhur dan Ashar ) 

Tujuan: 

Meningkatkan kebiasaan siswa dalam mengaplikasikan dan menerapkan 

nilai-nilai ajaran agama yang diyakini menuju pembentukan manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan secara utuh. 
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o Sholat Jumat  

Tujuan :  

Meningkatkan kebiasaan siswa dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agama yang diyakini menuju pembentukan manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan secara utuh. 

o Keputrian 

Tujuan : 

Sebagai sarana pembinaan dalam mewujudkan pemahaman agama agar 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

o Amal Jumat 

Tujuan : 

Membudayakan amal sehingga  dapat meningkatkan kepekaan sosial 

sekaligus sebagai upaya dalam rangka pembentukan manusia yang 

beriman dan bertakwa 

o Tadarus : One page on Tuesday 

Tujuan : 

- memberantas buta aksara Al-Quran 

- menanamkan rasa kecintaan terhadap Al-Quran 

- membangun suasana religius di lingkungan sekolah 

    b) Non Muslim  

o Doa bersama diawal dan akhir pelajaran 

Tujuan : 

Meningkatkan kebiasaan siswa dalam mengaplikasikan dan menerapkan 

nilai-nilai ajaran agama yang diyakini menuju pembentukan manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan secara utuh. 

o Peningkatan Iman 

Tujuan : 

Meningkatkan pemahaman akan ajaran Tuhan dalam membentuk 

manusia yang beriman dan bertakwa 

2. Pembiasaan Pengembangan Kepribadian 

o Upacara Bendera 

Tujuan: 

Meningkatkan kedisiplinan dan rasa cinta tanah air pada diri siswa 

o Apel Pagi  

Tujuan : 
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Meningkatkan kedisplinan peserta didik dan menyiapkan mental peserta 

didik untuk mengawali kegiatan di sekolah 

o Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 stanza 

  Tujuan : 

  Menanamkan rasa cinta tanah air dan memupuk jiwa nasionalisme 

o Pembacaan Janji Siswa 

  Tujuan : 

Menanamkan pembentukan pribadi yang berkarakter dan berkualitas 

o Pembacaan Ikrar Siswa Anti Narkoba 

  Tujuan : 

Menanamkan pembentukan pribadi yang berkualitas secara fisik dan 

rohani 

o Bersalaman saat bertemu dan berpisah 

Tujuan : 

- Menanamkan rasa saling menghargai dan menghormati  

- Mempererat tali persaudaraan antar sesama warga sekolah 

- Menjalin komunikasi yang baik 

o Pembinaan Karakter 

Tujuan :  

Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah 

yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter, termasuk 

karakter berbudaya lingkungan, dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. 

Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuaannya, mengkaji 

dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan 

akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

o Kunjungan Perpustakaan 

Tujuan : 

Meningkatkan minat baca peserta didik sehingga dapat menambah 

informasi dan memperluas ilmu pengetahuan serta kebudayaan. 

o Santunan dari oleh untuk warga sekolah 

Tujuan : 

Menanamkan rasa empati dan solidaritas kepada sesama 
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3. Pembiasaan Lingkungan 

o Piket Kelas 

Tujuan : 

Meningkatkan dan menanamkan kebiasaan dan kepedulian siswa 

terhadap kerapian dan kebersihan lingkungan 

o Jumat Bersih 

Tujuan : 

Meningkatkan dan menanamkan kebiasaan peserta didik untuk senantiasa 

menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. 

o Perawatan Tanaman Milik Sendiri (SAJISATA) 

Tujuan : 

Meningkatkan dan menanamkan kebiasaan warga sekolah (peserta didik, 

pendidik dan tenaga kependidikan) untuk menanam dan merawat 

tanamannya. 

o Program Sejuta Biopori 

Tujuan 

Meningkatkan dan menanamkan kebiasaan peserta didik terhadap 

kepedulian lingkungan disekitar rumah sebagai upaya pencegahan banjir 

o Program “ZEROTISSUE” 

Tujuan 

Meningkatkan dan menanamkan kebiasaan peserta didik terhadap 

kepedulian lingkungan sebagai upaya pelestarian hutan 

o Program “ZERO PLASTIC” 

Tujuan 

Meningkatkan dan menanamkan kebiasaan peserta didik terhadap 

kepedulian lingkungan sebagai upaya pencegahan produksi sampah 

anorganik 

o Polisi Lingkungan 

Tujuan : 

Meningkatkan dan menanamkan kebiasaan peserta didik untuk senantiasa 

menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. 

o Penanaman dan Perawatan Tanaman Organik dan Toga 

Tujuan : 

Meningkatkan dan menanamkan kebiasaan peserta didik untuk senantiasa 

menjaga dan memelihara tanaman toga. 
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o Kantin Sehat 

Tujuan : 

Meningkatkan dan menanamkan kebiasaan peserta didik untuk senantiasa 

memakan makanan sehat dari kantin sehat. 

o Kader GGoS (Green Guardian of School) 

Tujuan :  

Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran peserta didik dalam 

menjaga lingkungan dari kerusakan 

o Renungan Pagi 

Tujuan : 

Membangkitkan kesadaran dari dalam hati tentang karakter budaya hidup 

cinta lingkungan 

d. Ekstrakurikuler 

Kegiatan Ekstrakurikuleradalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh 

peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan 

kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Tujuan 

dari ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara 

optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Ada 2 (dua) macam 

ekstrakurikuler yaitu wajib dan pilihan, Ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan 

ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib 

diikuti oleh seluruh peserta didik. Dalam Kurikulum 2013 ekstrakurikuler wajib 

adalah Pramuka. Ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang 

dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan dapat 

diikuti oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-masing. 

Penelusuran bakat dan minat pada pemilihan ekstrakurikuler menggunakan 

angket. 

Pelaksanaan ekstrakurikuler memerlukan pengaturan dari sekolah 

tentang pembina, jadwal, penilaian, dan pembiayaan. Pembina adalah orang 

yang dapat memberikan kemampuannya kepada peserta didik sesuai 

denganrencana program. Jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler perlu diatur 

sehingga tidak mengganggu kegiatan intrakurikuler. Kinerja peserta didik 

dalam kegiatan ekstrakurikuler perlu mendapat penilaian dan dideskripsikan 

dalam. Peserta didik wajib memperoleh nilai minimal “baik” pada Pendidikan 
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Kepramukaan. Kegiatan ekstrakurikuler dibiayai oleh dana Bantuan 

Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). 
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No 
Jenis 

Ekstrakurikuler 
Tujuan Target Kegiatan Jadwal 

1 Pendidikan 

Kepramukaan 

- Memberi wahana kepada siswa untuk berlatih 

berorganisasi 

- Melatih siswa agar terampil dan mandiri 

- Melatih siswa untuk mempertahankan hidup 

- Menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap 

tanah airnya. 

- Menanamkan cinta alam dan kasih sayang. 

-  Peserta didik mampu 

menyelesaikan SKU mulai 

penggalang ramu hingga 

maksimal penggalang terap 

-  Peserta didik mampu 

menampilkan keterampilan 

Pramuka dalam event lomba 

Pramuka 

-  Teknik Kepramukaan 

(Tekpram) 

-  Diklat/ Dianpinru 

-  Lomba-lomba 

-  Pengetahuan Umum 

 

Jumat 

Pkl. 15.00-16.30) 

 

 

2 o Baca Tulis Al-

Quran & Tartil 

- Meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membaca dan menulis Al-Quran 

- Meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi 

kandungan Al Quran 

- Meningkatkan kemampuan siswa dalam seni 

baca Al-Quran 

- Meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-

Quran 

Peserta didik mampu membaca 

AlQuran dengan lancar dan benar 

serta dapat menggunakan irama 

tartil dengan baik  

-  Hukum bacaan Tajwid 

-  Latihan membaca 

AlQuran dengan irama 

tartil 

Rabu 

Pkl. 15.30-17.00 

3 Hadrah - Meningkatkan kemampuan siswa dalam 

bidang seni hadrah 

- Menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap 

seni hadrah. 

- Menanamkan cinta lingkungan melalui seni 

hadrah 

- Peserta didik mampu 

menguasai teknik dalam seni 

bermain hadrah dengan baik 

- Peserta didik mampu 

menampilkan seni hadrah 

dalam kegiatan lomba dan 

pagelaran seni 

-  Latihan teknik dasar alat 

musik hadrah 

-  Latihan bersama 

memainkan lagu dengan 

irama musik hadrah 

Jumat 

Pkl. 15.00-16.30) 

 

 

4 o Basket - Mengembangkan prestasi siswa dalam bidang 

basket 

- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

siswa dalam permainan bola basket sebagai 

olahraga prestasi 

- Meningkatkan kualitas kesehatan dan 

sportifitas siswa 

-  Peserta didik mampu 

memahami permainan basket 

dan menguasai teknik bermain 

basket 

-  Peserta didik mampu 

menampilkan permainan basket 

dengan baik dalam suatu 

-  latihan teknik dasar 

passing, shooting, dribbling, 

lay up dan pivot 

-  peraturan permainan 

basket 

Senin 

Pkl. 15.30-17.00 
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eventperlombaan basket 

5 o Voli - Mengembangkan minat dan bakat siswa 

dalam bidang voli sebagai olahraga prestasi 

- Meningkatkan kesehatan fisik dan mental 

siswa 

- Menumbuhkan sportifitas. 

-  Peserta didik mampu 

memahami permainan voli dan 

menguasai teknik bermain voli 

-  Peserta didik mampu 

menampilkan permainan voli 

dengan baik dalam suatu event 

perlombaan voli 

-  Juara tingkat Kota Malang 

-  latihan dasar teknik dasar 

passing, service, blocking, 

dan smash 

-  peraturan permainan voli 

Selasa & Kamis 

Pkl. 15.30-17.00 

6 o Sepak bola - Mengembangkan bakat, minat, dan prestasi 

siswa dalam bidang sepak bola 

- Meningkatkan kualitas kesehatan fisik dan 

mental siswa. 

-  Peserta didik mampu 

memahami permainan sepak 

bola dan menguasai teknik 

bermain sepak bola 

-  Peserta didik mampu 

menampilkan permainan sepak 

bola dengan baik dalam suatu 

event perlombaan sepak bola 

-  latihan teknik dasar 

dribbling, passing, shooting, 

dan throw in 

-  peraturan permainan 

sepak bola 

Rabu 

Pkl. 15.30-17.00 

7 o Pencak silat - Mengembangkan bakat, minat dan prestasi 

siswa dalam bidang pencak silat 

- Meningkatkan kualitas kesehatan fisik dan 

mental siswa 

-  Peserta didik mampu 

menguasai teknik gerakan 

pencak silat dengan baik 

-  Peserta didik mampu 

menampilkan gerakan pencak 

silat dengan baik dalam suatu 

event perlombaan pencak silat 

-  Juara O2SN tingkat Kota 

latihan teknik dasar sikap 

Pasang, Gerak Langkah, 

Tangkisan, Pukulan, 

Tendangan, 

Tangkapan,Bantingan, dan 

Jatuhan 

Senin 

Pkl. 15.30-17.00 

8 o Paskibra - Meningkatkan kemampuan penguasaan 

teknik dasar baris berbaris 

- Melatih kedisiplinan dan menanamkan rasa 

percaya diri 

- Menumbuhkembangkan rasa bangga dan 

cinta tanah air 

-  Peserta didik mampu 

menguasai teknik dasar baris   

berbaris dengan benar 

-  Peserta didik mampu 

menampilkan kemampuan 

dalam baris berbaris dalam 

suatu upacara HUT RI dan event 

latihan teknik dasar PBB 

gerakan di tempat, PBB 

gerakan berpindah tempat, 

PBB gerakan berjalan, dan 

PBB gerakan berjalan ke 

berjalan 

Senin 

Pkl. 15.30-17.00 
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lomba Paskibra 

 

9 o PMR - Mengembangkan jiwa sosial dan peduli 

kepada orang lain 

- Mengembangkan sikap kerja sama 

- Membiasakan hidup sehat bersama UKS 

-  Peserta didik mampu 

menguasai teknik dasar 

pertolongan pertama untuk 

menangani peserta didik lain 

yang sakit 

-  Peserta didik dapat menjadi 

petugas kesehatan di UKS 

sekolah 

-  Latihan teknik dasar 

pertolongan pertama dan 

kesiapsiagaan bencana 

-  Pembinaan tentang 

gerakan 

kepalangmerahan, 

kepemimpinan, sanitasi 

dan kesehatan, dan 

kesehatan remaja 

 

Senin 

Pkl. 15.30-17.00 

11 o Seni Tari - Meningkatkan kemampuan penguasaan gerak 

dasar tari daerah secara baik dan benar. 

- Melestarikan kebudayaan daerah sebagai 

salah satu kekayaan bangsa 

- Mengembangkan bakat, minat dan prestasi 

siswa dalam bidang tari, termasuk tari yang 

bertema lingkungan 

-  Peserta didik mampu 

menguasai minimal 2 (dua) 

jenis tarian tradisional dalam 

satu tahun pelajaran 

-  Peserta didik mampu 

menampilkan tari dalam suatu 

pagelaran seni dan event 

perlombaan  

Latihan teknik dasar tari 

tradisional yaitu tentang 

ragam gerak kepala, ragam 

gerak badan, ragam gerak 

tangan, dan ragam gerak 

kaki melalui irama musik 

tari tradisional 

Jumat  

Pkl. 15.30-17.00 

13 o Komposting  dan 

Tanaman Organik 

- Mengembangkan bakat dan minat peserta 

didik dalam bidang pertanian 

- Menumbuhkan kesadaran peserta didik akan 

pentingnya tanaman organik dan komposting. 

- Mengembangkan jiwa enterpreneur perserta 

didik dengan tanaman organik dan 

komposting. 

-  Peserta didik menguasai dan 

mempraktikkan keterampilan 

teknik bercocok tanam organik 

dengan baik 

-  Peserta didik dapat  melakukan 

panen sayuran minimal 3 kali 

dalamsatu tahun pelajaran  

-  Pembinaan cara bercocok 

tanam secara organik 

mulai dari penanaman 

benih, penyemaian, 

perawatan, pemupukan, 

dan pemanenan 

-  Pembinaan teknik dasar 

pembuatan kompos dan 

pestisida organik 

 

 

 

Rabu 

Pkl. 15.30-17.00 
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14 o Musik - Mengembangkan bakat, minat, dan prestasi 

peserta didik dalam bidang musik 

- Mengembangka jiwa seni dan kreatifitas 

bermusik 

- Meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam bermusik 

-  Peserta didik mampu 

menguasai tea knik memainkan 

alat musik tertentu dengan baik 

-  Peserta didik mampu 

menampilkan permainan 

musiknya dalam suatu 

pagelaran seni dan event 

perlombaan  seni 

-  Latihan menggunakan 

alat musik dan vokal 

-  Latihan memadukan 

irama musik melalui lagu 

Senin 

Pkl. 15.30-17.00 

15 o Budidaya Cacing - Memberikan pemahaman tentang pengelolaan 

sampah 

- Memberikan pengalaman dalam pengelolaan 

sampah organik 

- Memberikan wawasan bahwa sampah 

organik dapat diolah menjadi bahan lain yang 

lebih bernilai 

- Peserta didik memahami dan 

dapat mempraktikkan prosedur 

budidaya cacing 

- Peserta didik dapat 

menghasilkan produk budidaya 

cacing (kascing) dapat 

digunakan untuk 

mengembangkan jiwa 

kewirausahaan 

-  Praktik budidaya cacing 

-  Latihan merancang 

wirausaha melalui 

produk kascing mulai 

dari proses pengemasan 

hingga pemasaran 

Kamis 

Pkl. 15.00-16.30 
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e. Program Khusus 

1. Kecakapan Hidup 

Tujuan :  

- Mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di 

masa datang 

- Memberikan keterampilan sebagai bekal dalam menghadapi dan 

memecahkan problema hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang 

mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. 

- Memberikan keterampilan pemanfaatan barang-barang bekas, baik 

dengan cara mendaur ulang maupun memanfaatkannya kembali (recycle 

and reuse) sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup. 

2. Keunggulan Lokal Global 

   Tempe biji nangka (tempe binang) 

Tujuan : 

- memberi pemahaman kepada peserta didik tentang potensi daerah 

danberbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal terutama 

aspek ekonomi dan aspek lingkungan 

- memberi keterampilan tentang pengolahan potensi lingkungan daerah 

yang ada, sehingga dapat melestarikan sumber daya yang menjadi 

unggulan daerah serta diharapkan  mampu bersaing secara nasional 

maupun global 

- Memberikan keterampilan pemanfaatan limbah biji nangka untuk bisa 

dijadikan bahan makanan yang bernilai jual dan bernilai gizi tinggi 

misalnya dengan mengolah biji nangka menjadi tepung sehingga dapat 

dimanfaatkan menjadi berbagai olahan makanan 

B. Pengaturan Beban Belajar 

Beban belajar KTSP di SMP Negeri 22 Malang menggunakan sistem paket dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Kelas 

Satu jam 
pembelajaran 

tatap 
muka/menit 

Jumlah jam 
pembelajaran 
per minggu 

Minggu 
efektif per 

tahun 
pelajaran 

Waktu 
pembelajaran/jam 

per tahun 

VII 40 41 40 – 42 1600 – 1680 

VIII 40 41 40 – 42 1600 – 1680 

IX 40 41 33 – 35 1353 – 1400 
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Sistem Paket memiliki tiga komponen beban belajar yang sama, yaitu 

pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur, yang dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan 

memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.  Beban belajar untuk penugasan 

terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik di SMP Negeri 22 

Malang adalah maksimal  50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata 

pelajaran yang bersangkutan 

C. Ketuntasan Belajar 

Sekolah telah menyusun Kriteria Ketuntasan Minimal) sesuai dengan petunjuk 

yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yaitu: 

1. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran 

2. KKM ditetapkan oleh forum MGMP tingkat Sekolah  

3. KKM dinyatakan dalam rentang nilai yang sudah ditetapkan 

4. Kriteria ditetapkan untuk masing-masing Kompetensi Dasar, yang kemudian dirata-

rata untuk menentukan KKM Standar Kompetensi. Hasil KKM Standar Kompetensi 

tersebut dirata-rata untuk menentukan KKM Mata Pelajaran. 

5. Dalam menentukan KKM harus mempertimbangkan kompleksitas Kompetensi Dasar, 

kemampuan sumber daya pendukung dan tingkat kemampuan peserta didik. 

6. KKM dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar Siswa sesuai model yang ditetapkan. 

Berdasarkan Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk 

Sekolah menengah Pertama Tahun 2017, satuan pendidikan dapat memilih satu KKM 

untuk semua mata pelajaran. Setelah KKM setiap mata pelajaran ditentukan, KKM satuan 

pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah, rata-rata, atau modus 

dari seluruh KKM mata pelajaran. SMP Negeri 22 Malang  menetapkan  Kriteria  

Ketuntasan  Minimal (KKM) lembaga yang diambil dari nilai KKM mata pelajaran yang 

terendah yaitu 70. 

Peserta didik yang belum dapat mencapai ketuntasan belajar harus mengikuti 

program perbaikan (remidial) sampai mencapai ketuntasan belajar yang dipersyaratkan. 

Peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar dapat mengikuti program 

pengayaan (enrichment). 

1. Program Perbaikan 

a. Remedial wajib diikuti oleh peserta didik yang belum mencapai KKM 

dalam setiap kompetensi dasar dan/atau indikator.  

b. Kegiatan remedial dilaksanakan di luar jam pembelajaran. 
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c. Kegiatan remedial meliputi remedial pembelajaran dan remedial 

penilaian.  

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

e. Kesempatan mengikuti kegiatan remedial dibatasi sampai kegiatan 

Penilaian Akhir Semester ( PAS ).  

f. Nilai hasil remedial maksimum sama dengan nilai KKM. 

2. Program Pengayaan  

a. Pengayaan boleh diikuti oleh peserta didik yang telah mencapai KKM 

dalam setiap kompetensi dasar.  

b. Kegiatan pengayaan dilaksanakan di luar jam pembelajaran.  

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

 

D. Penilaian 

1. Sistem Penilaian Pendidikan Nasional 

Penilaian hasil belajarpeserta didik mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta  didik  terhadap  standar  

yang  telah  ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, 

kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses. 

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. 

a.  Penilaian kompetensi sikap 

Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata 

pelajaran (selama proses pembelajaran pada jam pelajaran), guru bimbingan 

konseling (BK), dan wali kelas (selama siswa di luar jam pelajaran) yang ditulis 

dalam buku jurnal (yang selanjutnya disebut jurnal). Jurnal berisi catatan anekdot 

(anecdotal record), catatan kejadian tertentu (incidental record), dan informasi lain 

yang valid dan relevan. Jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang dilihat 

langsung oleh guru, wali kelas, dan guru BK, tetapi juga informasi lain yang relevan 

dan valid yang diterima dari berbagai sumber. Selain itu, penilaian diri dan 

penilaian antarteman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan 

karakter siswa, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi 

dari hasil penilaian sikap oleh pendidik 
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b.  Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Pendidik menilai kompetensi  pengetahuan  melalui tes  tulis, tes lisan, penugasan 

dan portofolio. 

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas 

tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, 

antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio.Instrumen 

yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 

dilengkapi rubrik. 

Penilaian peserta didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan 

pemerintah.  

a.  Penilaian oleh Pendidik 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, 

bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk 

meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh 

pendidik memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Proses  penilaian  diawali  dengan  mengkaji silabus sebagai acuan dalam

 membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah 

menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai 

dengan indikator dan mengembangkan instrumen   serta  pedoman   

penyekoran  sesuai   dengan  teknik penilaian yang dipilih. 

2. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan 

penelusuran dan di akhiri dengan tes dan/atau nontes. Penelusuran 

dilakukan dengan  menggunakan   teknik   bertanya   untuk mengeksplorasi 

pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta 

didik. 

3. Hasil  penilaian  oleh  pendidik  dianalisis  lebih  lanjut  untuk mengetahui 

kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai 

balikan(feedback) berupa komentar yang mendidik (penguatan)  yang  

dilaporkan  kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan 

pembelajaran. 

4.  Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk: 

1) nilai dan/atau  deskripsi  pencapaian  kompetensi, untuk hasil penilaian 
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kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil 

pembelajaran tematik-terpadu. 

2)  deskripsi sikap,untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan 

sikap sosial. 

5. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala 

sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru 

Bimbingan dan Konseling, dan orangtua/wali) pada periode yang 

ditentukan. 

6. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua 

pendidik selama satu semester,hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam 

bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas. 

b.  Penilaian oleh Satuan Pendidikan 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai 

pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan sebagai 

berikut: 

1. menentukan  kriteria  minimal  pencapaian  Tingkat  Kompetensi dengan

 mengacu pada indikator Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran; 

2. mengoordinasikan  ulangan  harian,  ulangan  tengah  semester, ulangan 

akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian 

akhir sekolah/madrasah; 

3. menyelenggarakan  ujian  sekolah/madrasah  dan  menentukan kelulusan 

peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian 

Sekolah/Madrasah; 

4. menentukan kriteria kenaikan kelas; 

5. melaporkan  hasil  pencapaian  kompetensi  dan/atau  tingkat kompetensi 

kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku rapor; 

6. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas 

pendidikan kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait; 

7. melaporkan hasil ujian Tingkat Kompetensi kepada orang tua/wali peserta 

didik dan dinas pendidikan. 

8.  menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat 

dewan pendidik sesuai dengan kriteria: 

1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

2) mencapai tingkat Kompetensi yang dipersyaratkan, dengan ketentuan 

kompetensi sikap (spiritual dansosial) termasuk kategori  baik  
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dankompetensi  pengetahuan dan keterampilan minimal sama dengan 

KKM yang telah ditetapkan; dan 

3) lulus ujian akhir sekolah/madrasah 

9.  menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan 

bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi. 

c.  Penilaian oleh Pemerintah 

Penilaian  hasil  belajar  oleh Pemerintah  dilakukan  melalui Ujian 

Nasional, dengan memperhatikan hal-hal berikut. 

1) Penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh suatu sistem yang   

menjamin   mutu   dan   kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, 

dan adil. 

2)  Hasil UN digunakan untuk: 

a)   salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; 

b) salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan   

berikutnya; 

c)  pemetaan mutu; dan 

d)  pembinaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu. 

3) Dalam rangka standarisasi UN diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat 

nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah, sedangkan soalnya disusun oleh 

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan komposisi tertentu yang 

ditentukan oleh Pemerintah. 

4) Sebagai salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kriteria 

kelulusan UN ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah. 

5) Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau 

satuan pendidikan. Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap UN 

dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan 

2.  Sistem Penilaian SMP Negeri 22 Malang 

Berdasarkan uraian di atas, maka penilaian di SMP Negeri 22 Malang adalah 

sebagai berikut: 

a. Penilaian untuk Mata Pelajaran 

1. Bentuk Penilaian 

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan  akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional. 

1) Penilaian harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses 
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pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. 

2) Penilaian tengah dan semester dan penilaian akhir semester, dilakukan oleh 

pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 

3) Ujian sekolah dan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) dilakukan 

oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

4) Ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2.  Perencanaan  ulangan  harian dan  pemberian  projek oleh  pendidik sesuai 

dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). 

3.  Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: 

a. menyusun kisi-kisi ujian; 

b. mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi) instrumen; 

c. melaksanakan ujian; 

d. mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan kelulusan peserta didik; 

dan 

e. melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. 

4.     Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam 

Prosedur Operasi Standar (POS). 

5.    Hasil penilaian harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan 

penilaian  harian  berikutnya.  Peserta  didik  yang  belum mencapai KKM 

harus mengikuti pembelajaran remedial. 

7.     Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk 

nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. 

 

Ragam Penilaian beserta Ragam Bentuk Instrumennya 

Aspek 

Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 

Sikap Utama: 

 Observasi 
 

Pendukung: 

 Penilaian Diri Sendiri 

 Penilaian Antar Teman 

 Jurnal  

 

 Lembar Observasi 

 Jurnal 
 

 Lembar Penilaian diri 

 Lembar Penilaian antar teman 

 Lembar Jurnal 
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Pengolahan Nilai Sikap Mata Pelajaran 

Penilaian sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program 

pembelajaran. Kurikulum 2013membagi kompetensi sikap menjadi dua yaitu, 

spiritual dan sosial. Sikap spiritual sebagai perwujudan dan penguatan interaksi 

vertikal dengan Tuhan YME, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi 

kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. 

Penilaian sikap dapat dilakukan melalui empat (4) teknik yaitu Observasi, Penilaian 

Diri Sendiri, Penilaian Antar Teman, dan Jurnal. Teknik penilaian utama yang 

digunakan adalah observasi, sedangkan hasil dari teknik penilaian yang lain dapat 

digunakan sebagai data pendukung. Penjelasan dari masing-masing teknik adalah 

sebagai berikut:  

1)  Lembar Observasi Guru 

Instrumen yang digunakan dalam observasi berupa lembar observasi atau jurnal. 

Lembar observasi atau jurnal tersebut berisi kolom catatan perilaku yang diisi oleh 

guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK berdasarkan pengamatan dari 

perilaku siswa yang muncul secara alami selama satu semester. Perilaku siswa 

yang dicatat di dalam jurnal pada dasarnya adalah perilaku yang sangat baik 

dan/atau kurang baik yang berkaitan dengan indikator dari sikap spiritual dan 

sikap sosial. Setiap catatan memuat deskripsi perilaku yang dilengkapi dengan 

waktu dan tempat teramatinya perilaku tersebut. Catatan tersebut disusun 

berdasarkan waktu kejadian. 

Berdasarkan kumpulan catatan tersebut guru membuat deskripsi penilaian sikap 

untuk satu semester. Berikut ini contoh lembar observasi selama satu semester. 

Pengetahuan  Tes tulis 
 

 Tes lisan 

 Penugasan 
 
 
 

 Portofolio 

 Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, 
menjodohkan, dan uraian. 

 Tanya jawab 

 Pekerjaan rumah dan/atau tugas yang 
dikerjakan secara individu atau 
kelompok sesuai dengan karakteristik 
tugas. 

 Sampel pekerjaan siswa terbaik yang 
diperoleh dari penugasan dan tes tertulis 

Keterampilan  Kinerja (ketrampilan 
proses dan atau hasil/ 
produk) 

 Projek 
 

 Portofolio  

 daftar cek (Check-list) dan Skala Penilaian 
(Rating Scale) disertai rubrik 
 

 daftar cek (Check-list) dan Skala Penilaian 

(Rating Scale) disertai rubrik 

 Sampel pekerjaan/ hasil karya siswa 
terbaik 
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Contoh Jurnal Perkembangan Sikap 

No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap 

1     

2     

3     

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 

penilaian (mengikuti perkembangan) sikap dengan teknik observasi: 

1. Jurnal penilaian (perkembangan) sikap ditulis oleh wali kelas, guru mata 

pelajaran, dan guru BK selama periode satu semester; 

2. Bagi wali kelas, 1 (satu) jurnal digunakan untuk satu kelas yang menjadi 

tanggung-jawabnya;  bagi guru mata pelajaran 1 (satu) jurnal digunakan 

untuk setiap kelas yang diajarnya; bagi guru BK 1 (satu) jurnal digunakan 

untuk setiap kelas di bawah bimbingannya; 

3. Perkembangan sikap sipritual dan sikap sosial siswa dapat dicatat dalam 

satu jurnal atau dalam 2 (dua) jurnal yang terpisah; 

4. Siswa yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka yang 

menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik secara alami 

(siswa-siswa yang menunjukkan sikap baik tidak harus dicatat dalam 

jurnal); 

5. Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tersebut 

tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap (perilaku) yang hendak 

ditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung 

sebagaimana dirancang dalam RPP, tetapi juga butir-butir nilai sikap 

lainnya yang ditumbuhkan dalam semester itu selama sikap tersebut 

ditunjukkan oleh siswa melalui perilakunya secara alami; 

6. Wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK mencatat (perkembangan) 

sikap siswa segera setelah mereka menyaksikan dan/atau memperoleh 

informasi terpercaya  mengenai perilaku siswa sangat baik/kurang baik 

yang ditunjukkan siswa secara alami; 

7. Apabila siswa tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang baik, ketika 

yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan sikap yang baik (sesuai 

harapan), sikap yang (mulai) baik tersebut harus dicatat dalam jurnal;. 

8. Pada akhir semester guru mata pelajaran dan guru BK meringkas 

perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap siswa dan 
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menyerahkan ringkasan tersebut kepada wali kelas untuk diolah lebih 

lanjut; 

Tabel berikut berturut-turut menyajikan contoh jurnal penilaian (perkembangan) 

sikap spiritual dan sikap sosial oleh wali kelas, guru mata pelajaran, dan BK.  

Contoh Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual 

Nama Sekolah      : SMP Negeri 22 Malang 

Kelas/Semester     : VII/Semester I 

Tahun pelajaran    : 2018/ 2019 

No Waktu 
Nama  

Siswa  
Catatan Perilaku 

Butir 

Sikap 
TTD 

Tindak 

Lanjut 

1. 21/07/17 
 
 

Bahtiar  Tidak mengikuti sholat 
Jumat yang 
diselenggarakan di sekolah. 

 
Ketaqwaan  

 Pembinaan 

Rumonang 
 

 Mengganggu teman yang 
sedang berdoa  sebelum 
makan siang di kantin. 

Ketaqwaan  Pembinaan 

2. 
4 
22/09/17 
 
 

Burhan 
 

 Mengajak temannya untuk 
berdoa sebelum 
pertandingan sepakbola di 
lapangan olahraga sekolah. 

Ketaqwaan  Teruskan 

Andreas  Mengingatkan temannya 
untuk melaksanakan sholat 
Dzuhur di sekolah. 

 
Toleransi 
beragama 

 Teruskan 

3. 18/11/17 Dinda  Ikut membantu temannya 
untuk mempersiapkan 
perayaan keagamaan yang 
berbeda dengan agamanya 
di sekolah. 

 
Toleransi 
beragama 

  

4. 13/12/17 Rumonang  Menjadi anggota panitia 
perayaan keagamaan di 
sekolah. 

 
Ketaqwaan 

  

Contoh Jurnal perkembangan Sikap Sosial 

Nama Sekolah      : SMP Negeri 22 Malang 

Kelas/Semester     : VII/Semester I 

Tahun pelajaran    : 2018/ 2019 

 

N
o 

Tanggal 
Nama 
Siswa  

Catatan Perilaku Butir Sikap TTD 
Tindak 
Lanjut 

1. 12/07/17 Andreas Menolong orang lanjut usia 
untuk menyeberang jalan di 
depan sekolah. 

Kepedulian  Teruskan 

2. 26/08/17 Rumonang Berbohong ketika ditanya 
alasan tidak masuk sekolah di 
ruang guru. 

Kejujuran  Diberi 
pembinaan 
agar tidak 
berbohong 
lagi 
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3. 25/09/17 Bahtiar Menyerahkan dompet yang 
ditemukannya di halaman 
sekolah kepada Satpam 
sekolah. 

Kejujuran   

4. 07/09/17 Dadang Tidak menyerahkan “surat 
ijin tidak masuk sekolah” 
dari orangtuanya kepada 
guru. 

Tanggung 
jawab 

  

 

Contoh format tersebut dapat digunakan untuk guru mata pelajaran dan guru BK. 

2) Penilaian Diri Sendiri 

Penilaian diri  dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri 

sendiri (siswa) dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya 

dalam berperilaku.Hasil penilaian diri siswa dapat digunakan sebagai data 

konfirmasi perkembangan sikap siswa. Selain itu penilaian diri siswa juga dapat 

digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan 

kemampuan refleksi atau mawas diri. 

Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir 

pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan kolom “YA” dan “TIDAK” atau 

dengan Likert Scale. Satu lembar penilaian diri dapat digunakan untuk penilaian 

sikap spiritual dan sikap sosial sekaligus. 

 

Contoh Lembar Penilaian Diri Siswa  

Nama    : …………………………………. 

Kelas   : …………………………………. 

Semester   : ………………………………….   

Petunjuk: Berilah tanda centang(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” sesuai 

dengankeadaan yang sebenarnya. 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1.  Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas.   

2.  Saya sholat lima waktu tepat waktu.   

3.  Saya tidak mengganggu teman saya yang Bergama 

lain berdoa sesuai agamanya. 

  

4.  Saya berani mengakui kesalahansaya.   

5.  Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu.   

6.  Saya berani menerima resiko atas tindakan yang saya 

lakukan. 

  

7.  Saya mengembalikan barang yang  saya pinjam.   

8.  Saya meminta maaf jika saya melakukan kesalahan.   

9.  Saya melakukan praktikum sesuai dengan langkah 

yang ditetapkan. 
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No. Pernyataan Ya Tidak 

10.  Saya datang ke sekolah tepat waktu.   

... ...   

Keterangan:  Pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan butir-butir 

sikap yang dinilai. 

 

Contoh Lembar Penilaian Diri Siswa (Likert Scale) 

Nama    : …………………………………. 

Kelas   : …………………………………. 

Semester   : ………………………………….   

 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang-

kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai dengan keadaan kalian yang 

sebenarnya. 

No. Pernyataan 1 2 3 4 

1. Saya selalu berdoa sebelum melakukan 

aktivitas. 

    

2. Saya sholat lima waktu tepat waktu.     

3. Saya tidak mengganggu teman saya yang 

Bergama lain berdoa sesuai agamanya. 

    

4. Saya berani mengakui kesalahansaya.     

5. Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat 

waktu. 

    

6. Saya berani menerima resiko atas tindakan 

yang saya lakukan. 

    

7. Saya mengembalikan barang yang  saya 

pinjam. 

    

8. Saya meminta maaf jika saya melakukan 

kesalahan. 

    

9. Saya melakukan praktikum sesuai dengan 

langkah yang ditetapkan. 

    

10. Saya datang ke sekolah tepat waktu.     

... ...     

 

Hasil penilaian diri perlu ditindak lanjuti oleh guru dengan melakukan fasilitasi 

terhadap siswa yang belum menunjukkan sikap yang diharapkan. 

 

3)  Penilaian oleh Teman 

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaianyang dilakukan oleh seorang 

siswa (penilai) terhadap siswa yang lain terkait dengan sikap/perilaku siswa yang 

dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antarteman dapat digunakan 

sebagai data konfirmasi. Selain itu penilaian antarteman juga dapat digunakan 
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untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling 

menghargai. 

Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir 

pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan kolom “YA” dan “TIDAK” atau 

dengan Likert Scale. Satu lembar penilaian diri dapat digunakan untuk penilaian 

sikap spiritual dan sikap sosial sekaligus.  

Contoh Format Penilaian Antar teman 

 

Nama teman yang dinilai : …………………………………. 

Nama penilai  : …………………………………. 

Kelas   : …………………………………. 

Semester   : ………………………………….   

 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” sesuai  dengan 

keadaan kalian yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

e

t

e

r

angan:  Pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan 

butir-butir sikap yang dinilai. 

 

Contoh Lembar Penilaian Antarteman (Likert Scale) 

Nama    : …………………………………. 

Kelas   : …………………………………. 

Semester   : ………………………………….   

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Teman saya selalu berdoa sebelum melakukan 

aktivitas. 

  

2.  Teman saya sholat lima waktu tepat waktu.   

3.  Teman saya tidak mengganggu teman saya yang 

beragama lain berdoa sesuai agamanya. 

  

4.  Teman saya tidak menyontek dalam mengerjakan 

ujian/ulangan. 

  

5.  Teman saya tidak melakukan plagiat 

(mengambil/menyalin karya orang lain tanpa 

menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap 

tugas. 

  

6.  Teman saya mengemukakan perasaan terhadap 

sesuatu apa adanya. 

  

7.  Teman saya melaporkan data atau informasi apa 

adanya. 

  

8.  ……..   

Jumlah   
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Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang-

kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai dengan keadaan teman kalian 

yang sebenarnya. 

 

No. Pernyataan 1 2 3 4 

1. Teman saya selalu berdoa sebelum 

melakukan aktivitas. 

    

2. Teman saya sholat lima waktu tepat waktu.     

3. Teman saya tidak mengganggu teman saya 

yang Bergama lain berdoa sesuai agamanya. 

    

4. Teman saya tidak menyontek dalam 

mengerjakan ujian/ulangan. 

    

5. Teman saya tidak menjiplak/ mengambil/ 

menyalin karya orang lain tanpa 

menyebutkan sumber dalam mengerjakan 

setiap tugas. 

    

6. Teman saya mengemukakan perasaan 

terhadap sesuatu apa adanya. 

    

7. Teman saya melaporkan data atau informasi 

apa adanya. 

    

 ...     

Jumlah     

Hasil penilaian antarteman perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan memberikan 

bantuan fasilitasi terhadap siswa yang belum menunjukkan sikap yang diharapkan. 

Nilai akhir yang diperoleh untuk ranah sikap diambil dari nilai modus (nilai yang 

terbanyak muncul). 

Penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk deskripsi dengan langkah-langkah 

penyusunannya sebagai berikut: 

a. Wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK masing-masing mengelompokkan 

(menandai) catatan-catatan sikap jurnal yang dibuatnya ke dalam sikap spiritual 

dan sikap sosial (apabila pada jurnal belum ada kolom butir nilai). 

b. Wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK masing-masing membuat rumusan 

deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan catatan-catatan 

jurnal untuk setiap siswa.  

c. Wali kelas mengumpulkan deskripsi singkat sikap dari guru mata pelajaran dan 

guru BK. Dengan memperhatikan deskripsi singkat sikap spiritual dan sosial dari 

guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas yang bersangkutan, wali kelas 

menyimpulkan (merumuskan deskripsi) capaian sikap spiritual dan sosial setiap 

siswa. 
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Berikut adalah rambu-rambu rumusan deskripsi perkembangan sikap selama satu 

semester: 

a. Deskripsi sikap menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan 

kata/frasa yang bernada positif. Hindari frasa yang bermakna kontras, misalnya: 

... tetapi masih perlu peningkatan dalam ... atau ... namun masih perlu bimbingan dalam 

hal ... 

b. Deskripsi sikap menyebutkan perkembangan sikap/perilaku siswa yang sangat 

baik dan/atau baik dan yang mulai/sedang berkembang. 

c. Apabila siswa tidak ada catatan apapun dalam jurnal, sikap siswa tersebut 

diasumsikan BAIK.  

d. Dengan ketentuan bahwa sikap dikembangkan selama satu semester, deskripsi 

nilai/perkembangan sikap siswa didasarkan pada sikap siswa pada masa akhir 

semester. Oleh karena itu, sebelum deskripsi sikap akhir semester dirumuskan, 

guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas harus memeriksa jurnal secara 

keseluruhan hingga akhir semester untuk melihat apakah telah ada catatan yang 

menunjukkan bahwa sikap siswa tersebut telah menjadi sangat baik, baik, atau 

mulai berkembang. 

e. Apabila siswa memiliki catatan sikap KURANG baik dalam jurnal dan siswa 

tersebut belum menunjukkan adanya perkembangan positif, deskripsi sikap 

siswa tersebut dirapatkan dalam rapat dewan guru pada akhir semester. 

Berikut adalah contoh rumusan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial. 

Sikap spiritual: Selalu bersyukur, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan,dan 

toleran pada pemeluk agama yang berbeda; ketaatan beribadah mulai berkembang. 

Sikap sosial: Sangat santun, peduli, dan percaya diri; kejujuran, kedisiplinan, dan 

tanggungjawab meningkat 

 

a. Pengolahan Nilai Pengetahuan Mata Pelajaran 

Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian, penilaian tengah semester, 

dan penilaian akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian. 

Penulisan capaian pengetahuan pada rapor menggunakan angka pada skala 0 – 100 

dan deskripsi.  

Penilaian pengetahuan yang dilakukan dalam satu semester dapat digambarkan 

dalam skema berikut: 
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Contoh Penilaian dalam Satu Semester 

 

a. Hasil Penilaian Harian (HPH)  

Hasil Penilaian Harian merupakan nilai rata-rata  yang diperoleh dari hasil 

penilaian harianmelalui tes tertulis dan/atau penugasan untuk setiap KD. Dalam 

perhitungan nilai rata-rata DAPAT diberikan pembobotan untuk nilai tes tertulis 

dan penugasan MISALNYA 60% untuk bobot tes tertulis dan 40% untuk 

penugasan. 

Penilaian harian dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk KD yang gemuk 

(cakupan materi yang luas) sehingga penilaian harian tidak perlu menunggu 

selesainya pembelajaran KD tersebut. Materi dalam suatu penilaian harian untuk 

KD gemuk mencakup sebagian dari keseluruhan materi yang dicakup oleh KD 

tersebut. Bagi KD dengan cakupan materi sedikit, penilaian harian dapat 

dilakukan setelah pembelajaran lebih dari satu KD. 

 

Contoh Pengolahan Nilai Ulangan Harian 

 

    Mata Pelajaran  : ... 

    Kelas/Semester  : ... 

 

 

No. 

 

Nama 

PH-1 PH-2 PH-3 PH-

4 

PH-

5 

PH-6 Rata-

Rata 

KD  

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8  

1 Ani 75 60 80 68 66 80 79 67 90 73,88 

2 Budi 71 78 67 69 91 76 66 87 75 75,55 

3 Dst           

 

b. Hasil Penilaian Tengah Semester (HPTS) merupakan nilai yang diperoleh dari 

penilaian tengah semester yang terdiri atas beberapa kompetensi dasar. 

KD-
3.1 

KD-
3.2 

KD-
3.3 

KD-
3.4 

KD-
3.5 

KD-
3.6 

KD-
3.6 

KD-

3.7 

PH-
1 

PH-
2 

PH-
3 

PTS 

PH-
5 

PH-
4 

PH-
6 

PAS 

KD-

3.8 
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c. Hasil Penilaian Akhir Semester (HPAS) merupakan nilai yang diperoleh dari 

penilaian akhir semester yang mencakup semua kompetensi dasar dalam satu 

semester. 

d. Hasil Penilaian Akhir (HPA) merupakan hasil pengolahan dari HPH, HPTS, 

HPAS dengan memperhitungkan bobot masing-masing yang ditetapkan oleh 

satuan pendidikan. 

Selanjutnya HPH digabung dengan HPTS dan HPAS untuk memperoleh nilai akhir 

seperti pada Tabel berikut: 

Contoh Pengolahan Nilai Akhir 

 

Nama HPH HPTS HPAS HPA 
HPA 

Pembulatan 

Ani 73,89 90 80 79,45 79 

Budi 75,56 75 80 76,53 77 

...      

 

Pada contoh di atas  HPTS dan HPAS dimasukkan ke dalam tabel  pengolahan nilai 

akhir semester secara gelondongan, tanpa memilah-milah nilai per KD berdasarkan 

nilai HPTS dan HPAS. Guru dapat memilah-milah nilai per KD hasil PTS dan PAS 

sebelum memasukkan ke dalam tabel pengolahan nilai akhir semester. Pemilahan 

nilai per KD tersebut untuk mengetahui KD mana saja yang siswa sudah dan belum 

belum mencapai KBM/KKM untuk keperluan pemberian pembelajaran remedial dan 

pendeskripsian capaian pengetahuan dalam rapor. 

Dengan data skor pada tabel 3.4, apabila dilakukan pembobotan HPH : HPTS : HPAS 

= 2 : 1 : 1, penghitungan nilai akhir (HPA) Ani adalah: 

 

  
 4

)801()901(   73,89)  (2
   HPA   


 = 79,45 

 

Nilai Akhir Ani sebesar 79,45 selanjutnya dibulatkan menjadi 79 dan berdasarkan 

KKM 70 maka predikat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Sangat Baik (A) : 91-100 

Baik (B)  : 81-90 

Cukup (C)  : 70-80 

Kurang (D)  : < 70 
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Selain nilai dalam bentuk angka dan predikat, dalam rapor dituliskan deskripsi 

capaian pengetahuan untuk setiap mata pelajaran. Berikut adalah rambu-rambu 

rumusan deskripsi capaian pengetahuan dalam rapor. 

a. Deskripsi pengetahuan menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan 

pilihan kata/frasa yang bernada positif. HINDARI frasa yang bermakna kontras, 

misalnya: ... tetapi masih perlu peningkatan dalam ... atau ... namun masih perlu 

bimbingan dalam hal .... 

b. Deskripsi berisi beberapa pengetahuan yang sangat baik dan/atau baik dikuasai 

oleh siswa dan yang penguasaannya belum optimal.  

Deskripsi capaian pengetahuan didasarkan pada bukti-bukti pekerjaan siswa yang 

didokumentasikan dalam portofolio pengetahuan. Apabila KD tertentu tidak 

memiliki pekerjaan yang dimasukkan ke dalam portofolio, deskripsi KD tersebut 

didasarkan pada skor angka yang dicapai. 

b. Pengolahan Nilai Keterampilan Mata Pelajaran 

Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian kinerja (proses dan produk), 

proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik kinerja dan proyek dirata-rata 

untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran. Seperti pada 

pengetahuan, penulisan capaian keterampilan pada rapor menggunakan angka pada 

skala 0 – 100 dan deskripsi.  

Penilaian keterampilan dalam satu semester dapat digambarkan dengan skema 

berikut: 

 

 
Contoh Penilaian Keterampilan 

Keterangan: 

Kin = Kinerja 

Pro = Proyek 

Por = Portofolio 
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Penilaian dalam satu semester yang dilakukan sebagaimana disajikan pada Gambar  

di atas dapat menghasilkan skor seperti dituangkan dalam Tabel berikut 

Contoh Pengolahan Nilai Keterampilan 

 

KD 
Kinerja 

(Proses) 

Kinerja 

(Produk) 
Proyek Portofolio 

Skor Akhir 

KD* 

4.1 92        92 

4.2 66 75       75 

4.3     87    87 

4.4   75  87    78,50 

4.5   80      80 

4.6   85      85 

Nilai Akhir Semester  82,916 

 Pembulatan                                83 

Catatan:  

1. Penilaian KD 4.2 dilakukan 2 (dua) kali dengan teknik teknik yang sama, yaitu 

kinerja. Oleh karena itu skor akhir KD 4.2 adalah skor optimum. Penilaian untuk 

KD 4.4 dilakukan 2 (dua) kali tetapi dengan teknik yang berbeda, yaitu produk 

dan proyek. Oleh karenanya skor akhir KD 4.4 adalah rata-rata dari skor yang 

diperoleh melalui teknik yang berbeda tersebut. 

2. KD 4.3 dan KD 4.4 dinilai melalui penilaian proyek – 2 (dua) KD dinilai bersama-

sama dengan proyek. Nilai yang diperoleh untuk kedua KD tersebut sama 

(dalam contoh di atas 87). 

3. Nilai akhir semester diperoleh berdasarkan rata-rata skor akhir keseluruhan KD 

keterampilan yang dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. 

4. Nilai akhir semester diberi predikat dengan ketentuan: 

Sangat Baik (A) : 91-100 

Baik (B)  : 81-90 

Cukup (C)  : 70-80 

Kurang (D) : < 70 

Selain nilai dalam bentuk angka dan predikat, dalam rapor dituliskan deskripsi 

capaian keterampilan untuk setiap mata pelajaran. Berikut adalah rambu-rambu 

rumusan deskripsi capaian keterampilan. 

1. Deskripsi keterampilan menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan 

pilihan kata/frasa yang bernada positif. HINDARI frasa yang bermakna kontras, 



Buku I  KTSP -  SMP Negeri 22 Malang 2019/ 2020   Halaman 79 

misalnya: ... tetapi masih perlu peningkatan dalam ... atau ... namun masih perlu 

peningkatan dalam hal .... 

2. Deskripsi berisi beberapa keterampilan yang sangat baik dan/atau baik dikuasai 

oleh siswa dan yang penguasaannya mulai meningkat.  

Deskripsi capaian keterampilan didasarkan pada bukti-bukti karya siswa yang 

didokumentasikan dalam portofolio keterampilan. Apabila KD tertentu tidak 

memiliki karya yang dimasukkan ke dalam portofolio, deskripsi KD tersebut 

didasarkan pada skor angka yang dicapai. Portofolio tidak dinilai (lagi) dalam 

bentuk angka. 

b. Penilaian pengembangan diri 

 Kegiatan pengembangan diri dinilai dan dilaporkan secara berkala kepada sekolah 

dan orang tua dalam bentuk kualitatif : 

 Tabel Penilaian untuk Pengembangan Diri 

Kategori Keterangan 

A Sangat Baik 

B Baik 

C Cukup 

D Kurang 

Hasil belajar peserta didik dilaporkan kepada orang tua setiap triwulan dalam 

bentuk sisipan dan setiap semester dalam bentuk buku laporan pendidikan (rapot). 

Sisipan berisi tentang nilai tugas, ulangan harian, dan Penilaian Tengah Semester yang 

masih asli atau nilai bukan hasil remidi atau pengayaan. Sedangkan rapot semester berisi 

nilai olahan berdasarkan nilai hasil remidi atau pengayaan 

 

E. Kenaikan Kelas 

Peserta didik dinyatakan NAIK apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun 

pelajaran berjalan; 

2. Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan,  minimal sama dengan KKM (70), 

namun  boleh ada paling banyak ada 2  (dua)  mata pelajaran pada kompetensi 

pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap belum tuntas 

3. Mencapai nilai SIKAP untuk semua mata pelajaran minimal BAIK (B) 

4. Jumlah ketidakhadiran siswa tanpa keterangan (alpa) dalam 1 tahun pelajaran 

maksimal 5% dari hari efektif, yaitu 15 hari. 
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5. Memiliki nilai ekstrakurikuler minimal Baik (B) 

 

F. Kelulusan 

Kelulusan diatur dalam  Permendikbud Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tentang 

Kriteria Lulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan 

Ujian Sekolah dan POS USBN Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dituangkan melalui 

Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0048/BSNP/XI/2018 yang 

menyebutkan bahwa Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal 

mempertimbangkan hal-hal berikut. 

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; 

3. Mengikuti Ujian Nasional (kecuali SD/MI/SDLB/MILB); dan 

4. Lulus USBN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.  

 Berdasarkan hal tersebut maka sekolah menentukan Kriteria Kelulusan sebagai berikut: 

A. Aspek Akademis 

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan adanya 

nilai rapor dari semester 1-6 

2. Lulus UJIAN SEKOLAH (US) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Nilai Sekolah (NS) mencapai rata-rata paling rendah 65,0 (enam puluh lima 

koma nol) yang diperoleh dari gabungan antara Nilai Ujian Sekolah (N US) dan 

Nilai rata-rata Rapor semester 1-5 dengan pembobotan 60% untuk rata-rata 

nilai Rapor dan 40% untuk Nilai Ujian Sekolah (60% N rata Rapor Smt 1-5 + 

40% N US) 

b. Nilai Sekolah setiap mata pelajaran paking rendah 60,0 (enam puluh koma nol) 

B. Aspek Non Akademis 

Mempunyai nilai SIKAP minimal Baik (B) pada rapor kelas 9 semester ganjil dan 

genap. 

Ujian akhir kelas IX meliputi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. Ujian Sekolah 

terdiri dari Ujian Praktik dan Tulis. Ujian Tulis dilaksanakan dalam bentuk USBN (Ujian 

Sekolah Berstandar Nasional) yaitu menggunakan soal yang sebagian disusun oleh 

Pemerintah. Ujian praktik diujikan untuk seluruh mata pelajaran kecuali Matematika dan 

PPKn. Ujian praktik dilaksnakan sebelum pelaksanaan USBN. Ujian Nasional dan USBN 

dilaksanakan serempak dengan sekolah lain yang penyelenggaraannya mengikuti 

ketentuan dari POS UN dan POS USBN yang diterbitkan Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) serta Pedoman Teknis Ujian Nasional yang diterbitkan oleh Dinas 
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Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur. Jadwal USBN mengikuti ketentuan 

dari Dinas Pendidikan Kota Malang. 

Sekolah memiliki target kelulusan seratus persen (100%) dengan rata-rata 

perolehan nilai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk mencapai target 

tersebut sekolah melakukan beberapa upaya berikut: 

1. Melakukan pemetaan kemampuan akademis pada mata pelajaran yang 

diujinasionalkan 

2. Melakukan analisis Kisi Ujian Nasional dengan kegiatan menganalisis Kisi Ujian 

Nasional melalui MGMPS  

3. Penyusunan modul oleh guru mata pelajaran UN dengan berdasarkan Kisi Ujian 

Nasional 

4. Mengadakan pelatihan guru matpel UN untuk dapat menyelesaikan soal secara tepat 

dan cepat  

5. Mengefektifkan remedial teaching bagi peserta didik yang dirasa belum memenuhi 

KKM  

6. Mengefektifkan enrichment teaching bagi peserta didik yang telah memenuhi KKM 

7. Mengoptimalkan pos tes secara terstruktur setiap kali selesai KBM 

8. Memberikan bimbingan intensif khusus bagi siswa berkemampuan rata-rata atas dan 

rata-rata bawah. 

9. Persiapan mental dilakukan melalui pemberian motivasi, doa bersama, dan 

istighotsah 

 

G. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) 

Pengembangan kecakapan hidup dilakukan melalui pemberian pengalaman 

belajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik untuk mempertahankan dan 

mengembangkan hidup sebagai individu maupun warga masyarakat. Secara umum, 

SMP Negeri 22 Malang telah memberikan bekal kecakapan hidup yang secara implisit 

diupayakan melalui pengalaman belajar selama kegiatan pembelajaran maupun kegiatan 

pembiasaan. Contohnya adalah kecakapan pribadi sebagai makhluk Tuhan YME dapat 

diberikan melalui kegiatan berdoa bersama, pelantunan Asmaul Husna, kegiatan 

mengaji, dan kegiatan sholat berjamaah. Kegiatan tersebut dilakukan secara kontinyu 

dengan harapan mampu memberikan dampaknyata, yaitu terwujudnya kebiasaan positif 

peserta didik yang dapat diterapkan dan menjadi bekal hidup di luar lingkungan 

sekolah. 
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Kurikulum 2013 juga memberikan kesempatan bagi sekolah untuk 

mengembangkan  pengalaman belajar untuk memperoleh kecakapan hidup vokasional, 

yaitu melalui mata pelajaran Prakarya yang dilaksanakan melalui kegiatan 

intrakurikuler. Mata Pelajaran Prakarya terdiri atas empat (4) aspek yaitu Kerajinan, 

Rekayasa, Budidaya, dan Pengolahan. Berdasarkan ketersediaan tenaga pendidik yang 

sesuai dengan latar belakang aspek Prakarya, maka sekolah memilih 2 aspek yaitu 

Kerajinan dan Pengolahan. Pada aspek Kerajinan, peserta didik diajarkan keterampilan 

membuat produk berbahan dasar plastik, tanah liat, kardus, limbah serat, serealia dan 

sebagainya. Sedangkan pada aspek Pengolahan, peserta didik diajarkan keterampilan 

mengolah pangan berbahan dasar buah, sayur, umbi, serealia, dan sebagainya. Peralatan 

dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini disediakan oleh sekolah. 

Inti dari program kecakapan hidup adalah memberi bekal kemampuan berwirausaha, 

yang kegiatannya meliputi menganalisa pasar untuk menentukan produk tersebut 

dibutuhkan dan laku dipasaran (marketable product), merencanakan, memproduksi, 

mengemas, dan memasarkan. 

Salah satu produk unggulan pada kecakapan hidup di SMP Negeri 22 Malang 

adalah pengolahan es krim dari kulit pisang. Limbah kulit pisang tersedia banyak di 

sekolah sebagai hasil dari kegiatan kantin. Pemanfaatan limbah kulit pisang bertujuan 

untuk memberikan keterampilan (kecakapan hidup) pemanfaatan limbah kulit pisang  

(sampah organik) untuk bisa dijadikan bahan makanan yang bernilai jual dan bernilai 

gizi tinggi dan memberikan wawasan bahwa sampah organik dapat diolah menjadi 

bahan lain yang lebih bernilai.  

Hasil produksi program kecakapan hidup ini dipasarkan melalui koperasi 

sekolah atau melalui pihak lain yang diupayakan oleh peserta didik secara berkelompok 

dalam rangka membentuk jiwa wirausaha dan sebagai langkah untuk mengenalkan 

produk ke pihak luar sekolah. Hasil penjualan tersebut digunakan sebagai modal untuk 

proses produksi berikutnya. 

 

H. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global 

Potensi peserta didik sangatlah holistik, dan setiap siswa memiliki potensi emas 

yang berbeda-beda sehingga sekolah perlu untuk mengembangkannya. Pengembangan 

potensi tersebut dilakukan sekolah dengan memberdayakan semua potensi sekolah. 

Pihak sekolah memberdayakan kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh 

sumberdaya sekolah dan menggarap program keunggulan tersebut sehingga menjadi 
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keunggulan komparatif yang dibanggakan oleh sekolah dan menjadi ciri khusus 

sekolah.  

SMP Negeri 22 Malang terletak di wilayah perbukitan Buring Cemorokandang 

yang kegiatan masyarakatnya banyak bergerak di bidang pertanian dan merupakan 

daerah sentra penghasil nangka di Kota Malang. Berdasarkan potensi tersebut maka 

sekolah mengembangkan potensi lokal tanaman nangka untuk menjadi branding 

sekolah. Sekolah membudidayakan berbagai varietas tanaman nangka yang kegiatannya 

dimulai dari pembibitan,  penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan. Hasil panen 

buah nangka dapat dipasarkan ke warga sekolah. Selama ini, nangka hanya 

dimanfaatkan buahnya saja, sedangkan bijinya biasanya dibuang. Oleh sebab itu sekolah 

mengembangkan program keunggulan lokal yaitu pengolahan biji nangka menjadi 

tempe biji nangka (tempe binang), melalui program keunggulan lokal. Hal-hal yang 

perlu dipertimbangkan dalam kegiatan ini adalah proses pengolahannya harus 

sederhana dan tidak memerlukan peralatan khusus yang mahal. Pengolahan nangka 

menjadi tempe bertujuan untuk memanfaatkan potensi limbah biji nangka (sampah 

organik) menjadi produk pangan yang bernilai ekonomis. Tempe yang selama ini 

dikenal masyarakat adalah berbahan dasar kedelai, sehingga pemanfaatan biji nangka 

menjadi tempe dapat menjadikan bahan pangan alternatif. Sekolah saat ini juga 

mengupayakan pengolahan biji nangka menjadi tepung sehingga pengolahannya dapat 

lebih dikembangkan lagi menjadi aneka produk pangan yang lain. 

Program keunggulan lokal ini memiliki aspek ekonomi dan bermanfaat bagi 

pengembangan potensi peserta didik. Kegiatan ini tidak lepas dari peran guru, peserta 

didik, dan masyarakat yang memiliki hubungan harmonis. Tujuan akhir dari kegiatan ini 

adalah diharapkan mampu mengangkat reputasi daerah Cemorokandang sekaligus 

menjadikannya teladan bagi daerah lain. 

 

I. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Pendidikan merupakan sebuah proses menyatunya nilai-nilai budaya pada diri 

seseorang sehingga dia menjadi manusia yang lebih baik dan berbudaya. Dalam proses 

pendidikan tersebut, guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya 

tetapi lebih dari itu harus pula membentuk muridnya agar menjadi manusia yang 

memiliki karakter baik dan berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk 

hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.  

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang memiliki watak bermartabat 
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sehingga mampu menampilkan ciri khas pribadi yang dapat menjadi panutan bagi orang 

lain. 

Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) dilaksanakan dengan menerapkan nilai-

nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, 

toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai tersebut 

merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, 

nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam 

kurikulum. 

PPK di sekolah menggunakan prinsip sebagai berikut: a) berorientasi pada 

berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu; b) keteladanan 

dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan 

c) berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. 

PPK di sekolah mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang 

meliputi: a) sekolah; b) keluarga; dan c) masyarakat. Pengoptimalan penyelenggaraan 

PPK  oleh sekolah diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan 

Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu. Pengoptimalan 

penyelenggaraan PPK oleh keluarga dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan 

pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Pengoptimalan 

penyelenggaraan PPK oleh masyarakat dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, 

kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.  

Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat 

pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis: a. kelas; b. budaya sekolah; dan c. 

masyarakat. Pendekatan berbasis kelas dilakukan dengan: 1) mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata 

pelajaran sesuai dengan isi kurikulum; 2) merencanakan pengelolaan kelas dan metode 

pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik; 3) melakukan 

evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan 4)  mengembangkan kurikulum muatan 

lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta 

didik. 

Pendekatan berbasis budaya sekolah dilakukan dengan: 1) menekankan pada 

pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah; 2) memberikan keteladanan 

antar warga sekolah; 3) melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di 

sekolah; 4) membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah; 5) 
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mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas 

sekolah; 6) memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensi melalui kegiatan literasi; dan 7) khusus bagi peserta didik pada satuan 

pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan 

menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan dengan: 1) memperkuat peranan 

orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah 

sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong; 

2) melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti 

keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia 

usaha, dan dunia industri; dan mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai 

program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya 

masyarakat, dan lembaga informasi. 

Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah dengan berbasis 

Kurikulum 2013, dilakukan melalui pembelajaran secara langsung (direct teaching) 

maupun tidak langsung (indirect teaching) pada materi ajar melalui pengembangan sikap 

spiritual dan sosial. Selain melalui proses pembelajaran (intrakurikuler), PPK juga 

diberikan melalui berbagai program di sekolah, antara lain kegiatan kokurikuler, 

ekstrakurikuler, pembiasaan (pembiasaan religius, pembiasaan lingkungan, dan 

pembiasaan pengembangan pribadi), dan program-program kerjasama antara sekolah 

dengan seluruh pemangku kepentingan. 
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BAB III 

KALENDER PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 22 MALANG 

 

A. Jumlah Minggu Efektif dalam Satu Tahun 

  Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran 

peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, 

minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada 

awal tahun pelajaran. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran 

untuk setiap tahun pelajaran . 

Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi 

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

jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. 

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan 

pembelajaran. Waktu libur dapat berbentuk jeda 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. 

Kalender Pendidikan SMP Tahun Pelajaran 2019/ 2020 

1. Semester I 

NO BULAN JME HES HEF 
KS/ 

KTS/
UAN 

LU LHB LS LPP LHR JML 

1 Juli 2019 1 13 
  

8 
 

10 
  

31 

2 
Agustus 
2019 

5 22 
  

9 
    

31 

3 
September 
2019 

4 18 
 

3 9 
    

30 

4 
Oktober 
2019 

5 23 
  

8 
    

31 

5 
Nopember 
2019 

4 21 
  

9 
    

30 

6 
Desember 
2019 

1 9 
 

6 9 
 

5 
 

2 31 

JML 20 106 0 9 52 0 15 0 2 184 
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2. Semester II 

NO BULAN JME HES HEF 
KS/ 

KTS/
UAN 

LU LHB LS LPP LHR JML 

1 
Januari 
2020 

5 22 
  

8 1 
   

31 

2 
Pebruari 
2020 

4 20 
  

9 
    

29 

3 Maret 2020 4 17 
 

4 9 1 
   

31 

4 April 2020 2 9 
 

10 8 1 
 

2 
 

30 

5 Mei 2020 4 3 3 6 10 3 
  

6 31 

6 Juni 2020 1 14 
  

8 1 7 
  

30 

JML 20 85 3 20 52 7 7 2 6 182 

 

Keterangan : 

JME    : Jumlah Minggu Efektif 

HES    : Hari Efektif Sekolah 

HEF   : Hari Efektif Fakultatif 

KS/ KTS/ UAN : Kegiatan Semester/ Tengah Semester 

LU   : Libur Umum 

LS   : Libur Semester 

LPP   : Libur Permulaan Puasa 

LHR   : Libur Hari Raya 

B.  Penetapan Kalender Pendidikan 

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

Juni tahun berikutnya. (Permulaan tahun Pelajaran dimulai tanggal 15 Juli 2019 dan 

berakhir tanggal 19 Juni 2020) 

2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, 

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

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

pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. 

Tanggal Keterangan 

11 Agustus 2019 Hari Raya Idul Adha 

17 Agustus 2019 HUT Kemerdekaan RI 

1 September 2019 Tahun Baru Hijriyah 1439 H 

9 Nopember 2019 Maulid Nabi Muhammad SAW 

24-25 Desember 2019 Hari Raya Natal 
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Tanggal Keterangan 

11 Agustus 2019 Hari Raya Idul Adha 

17 Agustus 2019 HUT Kemerdekaan RI 

1 September 2019 Tahun Baru Hijriyah 1439 H 

1 Januari 2020 Tahun Baru Masehi 

25 Januari 2020 Tahun Baru Imlek 

22 Maret 2020 Isro‟ Mi‟roj Nabi Muhammad SAW 

25 Maret 2020 Hari Raya Nyepi 

10 April 2020 Wafat Isa Almasih 

1 Mei 2020 Hari Buruh Nasional 

7 Mei 2020 Hari Raya Waisak 

21 Mei 2020 Kenaikan Isa Almasih 

24-25 Mei 2020 Hari Raya Idul Fitri 

 

3. Sekolah memperingati beberapa hari penting seperti Hari Besar Nasional dan hari-hari 

lingkungan. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat pengembangan karakter 

bagi peserta didik. 

Tanggal Keterangan 

16 September 2019 Hari Perlindungan Ozon Sedunia 

1 Oktober 2019 Hari Kesaktian Pancasila 

28 Oktober 2019 Hari Sumpah Pemuda 

10 Nopember 2019 Hari Pahlawan 

10 Januari 2020 Hari Pohon Sedunia 

21 Pebruari 2020 Hari Peduli Sampah Nasional 

22 Maret 2020 Hari Air Sedunia 

21 April 2020 Hari Kartini 

22 April 2020 Hari Bumi Sedunia 

2 Mei 2020 Hari Pendidikan 

1 Juni 2020 Hari Lahir Pancasila 

5 Juni 2020 Hari Lingkungan Hidup 
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GLOSARIUM 

 

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Badan Standar Nasional Pendidikan yang disingkat BSNP adalah badan mandiri dan 

independen yang bertugas mengembangkan, mamantau pelaksanaan, dan 

mengevaluasi standar nasional pendidikan. 

3. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan 

dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 

pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada 

jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

5. Kerangka Dasar Kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan 

silabusnya pada setiap satuan pendidikan. 

6. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam 

kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

7. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, 

dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.  

8. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan 

potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta 

didik secara optimal. 

9. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan 

pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter 

peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan 

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan  masyarakat sebagai 

bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

10. Keunggulan Lokal dan Global adalah potensi unggulan daerah dan atau internasional 

dalam bentuk sumberdaya alam dan sosial budaya (seni, produk, jasa, kerajinan, 

bahasa, teknologi dan lain-lain). 

11. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun 

oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 
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12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. 

13. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten 

sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

14. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Standar Kompetensi Lulusan meliputi 

kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran. 

15. Standar Kompetensi Mata Pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester untuk mata pelajaran 

tertentu.  

16. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan 

dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; standar kompetensi terdiri atas sejumlah 

kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. 

17. Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik 

dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. 

18. Pendidikan Kecakapan Hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan 

personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk 

bekerja atau usaha mandiri. 

19. Beban Belajar adalah rumusan satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam 

mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, 

dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan 

serta kemampuan lainnya dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. 

20. Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi 

antara peserta didik, materi pembelajaran, pendidik dan lingkungan.  

21. Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi 

pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang 

pencapaian tingkat kompetensi dan atau kemampuan lainnya pada kegiatan tatap 

muka. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Penugasan 

terstruktur termasuk kegiatan perbaikan, pengayaan, dan percepatan 

22. Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa 

pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidikuntuk 
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menunjang pencapaian tingkat kompetensi mata pelajaran atau lintas mata pelajaran 

atau kemampuan lainnya yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik. 

23. Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta 

didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang 

sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku 

pada satuan pendidikan yang dimaksud. 

24. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta 

didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun 

ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. 

25. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal 

tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.  

26. Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap 

tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.  

27. 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. 

28. 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. 

29. Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus 

ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Susunan mata pelajaran tersebut terbagi dalam lima kelompok yaitu kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan kepribadian; ilmu 

pengetahuan dan teknologi, estetika; jasmani, olahraga dan kesehatan. 

30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

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

pendidikan. 


