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KATA PENGANTAR 
 

Perkembangan pengetahuan dan teknologi dewasa ini begitu cepat . Perubahan tersebut  berdampak 
pada perubahan di segala bidang. Arus informasi yang semakin cepat dan tak terbendung mengakibatkan dunia 
semakin mengglobal. Perubahan tersebut terjadi di semua sektor kehidupan, yaitu sektor perekonomian, poltik, 
sosial, dan budaya yang perlu mendapat respon dari semua elemen masyarakat. 
 

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang berkiprah mengembangkan sumber daya manusia sebagai 
pelaku perubahan, perlu membenahi diri dalam sistem penyelenggaran dan  implementasinya sehingga mampu 
menghasilkan sumberdaya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bermartabat, berdedikasi 
tinggi, berkompetensi, berdaya guna, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan zaman. 
 

Perubahan tersebut menuntut perlunya perbaikan sistem penyelenggaraan di Madrasah termasuk 
pengembangan kurikulum Madrasah di MTs Raudhotul Ulum. Pengembangan kurikulum MTs Raudhotul Ulum 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan serta  Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional RI Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan pedoman  
pemen Nomor 22 dan 23 tahun 2006. 
 

Upaya pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi 
pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh berkesinambungan yang mencakup aspek moral, akhlak, budi 
pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni dan budaya lokal maupun Nasional. Pengembangan aspek-
aspek tersebut bermuara pada peningkatan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui 
pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga peserta didik mampu berperan sebagai penghasil, pelaku, 
pengkritisi, dan penyempurna gagasan. 
 

Kurikulum ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, potensi Madrasah, dan kemampuan 
sumberdaya Madrasah. Dokumen kurikulum MTs Raudhotul Ulum ini terdiri atas: 
 
1. Pendahuluan  
2. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah 
3. Struktur dan Muatan Kurikulum 
4. Kalender Pendidikan 
5. Silabus untuk semua Mata Pelajaran 
 

Disampaikan terima kasih  kepada seluruh Dewan Guru, Komite Madrasah, Tokoh Masyarakat, Praktisi 
pendidikan, Mapenda Kota Jakarta Selatan, dan semua pihak yang telah membantu.  
 

Mudah-mudahan dengan diterbitkannya kurikulum ini penyelenggaraan pendidikan di MTs Raudhotul 
Ulum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kepada para guru/tenaga kependidikan dapat 
menggunakan  sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di MTs Raudhotul Ulum. 
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin 
 
 

Kepala Madrasah 
 
 
 

  
       Muhammad Iqbal Faris,SE 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan  satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhklak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa  yang diatur dengan undang-undang.  

Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu, serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan 

sesuai dengan  tuntutan perubahan  kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana dan berkesinambungan. 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Perkembangan pengetahuan dan teknologi dewasa ini berdampak pada perubahan di segala 

bidang. Arus informasi yang semakin cepat dan tak terbendung mengakibatkan dunia semakin 

mengglobal. Perubahan tersebut terjadi di semua sektor kehidupan, yaitu sektor perekonomian, 

poltik, sosial, dan budaya yang perlu mendapat respon dari semua elemen masyarakat.   

Penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan keragaman budaya, suku, agama, dan 

adat-istiadat peserta didik. Kurikulum yang dikembangkan harus mampu mengangkat keragaman dan 

potensi daerah dengan mengacu pada ketercapaian standar nasional pendidikan. Pelaksanaan 

pembelajaran sebagai aktualisasi dari kurikulum harus bermuara pada ketercapaian kemampuan 

sinergis yang meliputi beberapa domain: pengetahuan (penguasaan dan penerapannya), 

keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diaktualisasikan dalam kehidupan peserta didik secara 

berulang melalui kebiasaan berpikir dan bertindak. Sekolah perlu mengondisikan agar setiap peserta 

didik berperan sebagai penghasil, pelaku, pengkritisi, dan penyempurna gagasan. 

Keluarnya PP  No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengisyaratkan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan perlu mengacu pada delapan standar nasional, diantaranya adalah 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Berkaitan dengan hal tersebut perlu disusun 

suatu kurikulum yang mampu mengoptimalkan semua potensi sekolah dan daerah dengan 

berpedoman pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan yang mengacu kepada ketercapaian 

Standar Nasional Pendidikan. 

Rendahnya mutu pendidikan dewasa ini tidak terlepas dari kurang sadarnya berbagai elemen 

masyarakat dalam mendukung pendidikan. Kenyataan di MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan 

menunjukkan kualitas hasil belajar siswa yang masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil semester setiap 

jenjang kelas dan hasil ujian Nasional yang masih di bawah standar. Menyikapi hal ini perlu dilakukan 

inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Salah satu upaya yang perlu 
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dilakukan adalah menyusun kurikulum yang mampu mewadahi semua warga sekolah untuk 

mengembangkan potensi diri. 

Berdasarkan hal di atas, MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan menyusun kurikulum sekolah 

yang berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 22 dan 23 tahun 2006, yang selanjutnya kurikulum tersebut diberi nama “Kurikulum 

MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan,” yaitu kurikulum yang dikembangkan dengan memperhatikan 

dan menghargai keragaman karakteristik peserta didik, keragaman budaya, suku, agama, dan adat-

istiadat, perkembangan teknologi serta potensi daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan 

nasional untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Kurikulum dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu, yang meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian  

dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu 

kurikulum  ini  disusun   dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi di daerah.  

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada 

standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional 

pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun antara lain agar dapat memberi 

kesempatan peserta didik untuk : 

a) Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

b) Belajar untuk memahami dan menghayati, 

c) Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 

d) Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan  

e) Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif,  kreatif, 

efektif dan menyenangkan. 

Komponen KTSP terdiri atas : 

a. Tujuan Pendidikan Sekolah 

b. Struktur dan Muatan Kurikulum 

c. Kalender Pendidikan  

d. Silabus  

e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

 

Potensi dan karakteristik satuan pendidikan MTs Raudhotul Ulum mengacu pada 

perkembangan teknologi komputer pada saat ini, oleh karena itu MTs Raudhotul Ulum menjadikan 

mata pelajaran TIK dan Multimedia sebagai program unggulan yang Insya Allah menjadi bekal peserta 

didik dalam menghadapi tantangan globalisasi. 
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B. Landasan  

a. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea 4 dan Pasal 31 Undang   Undang Dasar 

1945. 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

d. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi 

e. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan  

f. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Permendiknas 22  dan 23 Tahun 

2006 

g. Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007, tentang perubahan permen Nomor 24 Tahun 2006 

h. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi akademik dan 

Kompetensi guru 

i. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan pendidikan oleh satuan 

Pendidikan 

j. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan 

k. Permenag No.2 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah 

l. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan 

 

C. Tujuan Pengembangan KTSP 

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Tujuan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan,  

adalah sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum yang akan dilaksanakan agar sekolah 

memiliki arah yang jelas dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia  

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta 

didik secara utuh. Kurikulum yang disusun MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan ruang yang 

cukup bagi peserta didik meningkatkan iman dan takwa serta memilki akhlak yang mulia. 

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

kemampuan peserta didik 

Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara 

holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara 

optimal. Sejalan dengan itu,  kurikulum yang disusun MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan 

memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional dan 

sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik. 
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c. Potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 

Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan. 

Kurikulum MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan memberi muatan yang cukup bagi peserta 

didik untuk mengembangkan potensi daerah melalui mata pelajaran ,muatan lokal dan 

Pengembangan diri yang mampu mempersiapkan peserta didik dalam mengembangkan 

potensi, bakat, minat, sehingga lulusannya diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang  

pendidikan yang lebih tinggi juga dapat mendukung pengembangan potensi daerah.  

d. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Kemajuan IPTEK dan Seni yang begitu cepat menimbulkan dampak global yang mempengaruhi 

pola kehidupan, sehingga pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan 

penyesuaian perkembangan IPTEK yang relevan dan kontekstual. Oleh karena itu kurikulum 

MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan mengembangkan muatan kurikulum secara berkala dan 

berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.   

e. 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 MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan mendorong 

berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan peserta didik sehingga dapat ikut berperan 

memelihara persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. 

f. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

Kurikulum MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan dikembangkan dengan memperhatikan 

karakteristik sosial budaya masyarakat Kota  dan menunjang kelestarian keragaman budaya  

Jakarta,  serta  menumbuhkan penghayatan dan apresiasi pada budaya  Jakarta yang menjadi 

bagian kekayaan budaya bangsa Indonesia.  

g. Kesetaraan Jender 

Kurikulum MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan sesuai dengan misinya diarahkan kepada 

terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan merata dengan memperhatikan kesetaraan 

jender, sehingga setiap peserta didik diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan 

diri dalam proses belajar mengajar. 

h. Karakteristik satuan pendidikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan  

dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas MTs Raudhotul Ulum 

Jakarta Selatan   
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D. Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan 

pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Kementrian 

Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. 

Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan 

kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite 

sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi 

oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan 

kurikulum yang disusun oleh BSNP .  

 

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

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. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.  

b. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, 

kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif 

terhadap status sosial ekonomi, dan jender. 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 

yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan 

pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni.  

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 antarsemua 

jenjang pendidikan.  
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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 (NKRI).  
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BAB II 

TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN 

          

         A.    Tujuan Pendidikan Dasar 

     Tujuan pendidikan dasar di MTs.Raudhotul Ulum adalah membentuk generasi Islami yang 

menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memanfaatkannya untuk 

kehidupan di masa mendatang. 

B. Visi 

Visi Sekolah 

Kurikulum yang disusun Satuan Pendidikan MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan untuk 

menyesuaikan program pendidikan dengan potensi yang ada di sekolah. Sekolah sebagai unit 

terkecil penyelenggara pendidikan telah memperhatikan perkembangan peserta didik dan 

tantangan masa depan. Perkembangan dan tantangan itu antara lain meliputi:  

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  

2. Globalisasi yang memungkinkan sangat cepatnya arus perubahan dan informasi serta 

pengaruhnya terhadap pola hidup manusia  

3. Pengaruh globalisasi terhadap perubahan pola perilaku dan moral manusia  

4. Perubahan kesadaran orangtua dan masyarakat terhadap pendidikan  

5. Kesiapan sumber daya pendidikan dalam menjawab persaingan global. Untuk itu MTs 

Raudhotul Ulum Jakarta merumuskan visi sebagai berikut.  

 Iman, Kualitas, Terampil (IKAT)  

Indikator Visi 

“Meningkatkan kualitas belajar siswa yang berorientasi iman dan akhlaq di era globalisasi” 

 

C. Misi 

 Misi MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan: 

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa 

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki 

2. Menanamkan keimanan dan kesadaran beragama sehingga siswa mampu menghayati serta 

mengamalkan syari`ah dengan benar dan sempurna 

3. Menumbuhkan semangat kepada siswa di bidang imtaq & iptek dalam rangka meningkatkan 

daya saing dan kemandirian 

4. Menanamkan & menumbuhkan jiwa patriotisme 
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D. Tujuan Sekolah   

Pada tahun pelajaran 2012/2013 diharapkan   

1. Terlaksananya kegiatan imtaq secara rutin 

2 Terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia 

3 Terciptanya pembelajaran yang kreatif, inovatif , dan menyenangkan 

4 Tercapainya nilai rata-rata UN minimal 65. 

5 Memperoleh prestasi tertinggi dalam bidang ekstrakurikuler yang diikuti 

6 Terciptanya lingkungan yang tertib, bersih, indah, nyaman dan kondusif 

7 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta 

didik. 

8 Terwujudnya peserta didik yang dapat menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-

hari 
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BAB III 

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

 

A. Struktur Kurikulum  

Struktur kurikulum MTs Raudhotul Ulum Jakarta memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, 

dan pengembangan diri, dengan rincian sebagai berikut. 

  

 

Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII  VIII  IX 

A.  Mata Pelajaran    

1. Pendidikan Agama    

      a. Al-Qur`an Hadits 2 2 2 

      b. Aqidah Akhlak 2 2 2 

      c. Fiqih 2 2 2 

      d. Bahasa Arab 4 4 4 

      e. SKI 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan  2 2 2 

3. Bahasa Indonesia  4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 

5. Matematika 4 4 4 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial  4 4 4 

8. Seni Budaya  1 1 1 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 2 2 2 

10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan 

Komunikasi  2 2 2 

B. Muatan Lokal : 

B.1. PLKJ 

B.2. Multimedia 

 

1 

2 

 

1 

2 

1 

2 

C. Pengembangan Diri : 

Bimbingan Konseling 

 

1 

 

1 1 

Jumlah 43 43 43 

 

Penambahan muatan belajar menjadi 43 adalah dengan memasukkan pelajaran pendikan PLKJ 

dan Multimedia sebagai muatan lokal, dan Bimbingan Konseling sebagai pelajaran Pengembangan 

Diri. Adapun dasar penambahan muatan ini adalah dari kebijakan Ketua Yayasan, Kepala Madrasah 
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dan Dewan Guru MTs Raudhotul Ulum serta Komite sekolah yang ingin mencetak generasi islami yang 

High Technology khususnya dalam bidang multimedia komputer. 

 

B.  Muatan Kurikulum 

      1.  Mata Pelajaran  

 Mata Pelajaran Wajib : 

1.1. Al-Qur`an Hadits 

1.2. Aqidah Akhlak 

1.3. Fiqih 

1.4. Bahasa Arab 

1.5. SKI 

1.6.     Pendidikan Kewarganegaraan 

1.7.     Bahasa Indonesia 

1.8.     Bahasa Inggris 

1.9.     Matematika 

1.10. Ilmu Pengetahuan Alam 

1.11. Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.12. Seni Budaya 

1.13. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

1.14. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi 

  

 2. Muatan Lokal : 

  2.1. PLKJ 

  2.2. Multimedia 

Muatan lokal Multimedia menjadi program unggulan MTs.Raudhotul Ulum dengan alokasi waktu 2 

jam pelajaran setiap minggu, adapun Standar Isi Muatan lokal Multimedia adalah sebagai berikut : 

 
Kelas  : VII 

SEMESTER STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 

1. Mengidentifikasi Windows 7 sebagai sistem  

    operasi 

 

 

 

2. Menggunakan Windows 7 sebagai sistem  

     operasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1   Mengidentifikasi perangkat keras komputer 

1.2   Mengidentifikasi sejarah perkembangan sistem   

         operasi Windows 

1.3   Mengidentifikasi sistem operasi windows 7 

         

2.1   Mengidentifikasi jendela-jendela (windows) 

2.2   Mengidentifikasi jendela Control Panel 

2.3   Mengoptimalkan pengaturan desktop dan gadget 

2.4   Mengoptimalkan pengaturan Taskbar 

2.5   Menggunakan Windows Explorer dan Recycle Bin 

2.6   Mengatur Date and Time dan Region and Language 

2.7   Menggunakan Easy of Access center dan speech   

         Recognition 

2.8   Mengelola User Account dan Parental Control 

2.9   Mengelola Hardware dan Software 

2.10 Mengatur System and Security 

2.11 Menggunakan Internet Explorer 8 
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2.12 Menggunakan Aplikasi Multimedia 

2.13 Menggunakan aneka aplikasi pada Windows 7 

 
Kelas  : VIII 

SEMESTER STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menggunakan Adobe Photoshop sebagai 

perangkat lunak pengolah gambar 

1.1. Mengidentifikasi sejarah perkembangan pengolah 

gambar adobe photoshop 

1.2. Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat  lunak 

pengolah gambar Adobe Photoshop 

1.3. Menjelaskan menu dan ikon pada perangkat  lunak 

pengolah gambar Adobe Photoshop 

1.4. Mengidentifikasi format gambar digital  

1.5. Mengolah gambar dengan perangkat lunak pengolah 

gambar Adobe Photoshop 

1.6. Menggunakan layer pada adobe photoshop 

1.7. Menggunakan fasiltas brush adobe photoshop 

1.8. Menggunakan warna pada adobe photoshop 

1.9. Membuat beberapa efek adobe photoshop dengan 

menu Filter 

 
Kelas  : VIII 

SEMESTER STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menggunakan Adobe Illustrator sebagai 
perangkat lunak pengolah gambar 

2.1   Mengidentifikasi sejarah perkembangan pengolah  

         gambar adobe illustrator 

2.2   Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat   

         lunak pengolah gambar adobe illustrator 

2.3   Menjelaskan menu dan ikon pada perangkat  lunak  

         pengolah gambar adobe illustrator 

2.4   Menggambar dan memodifikasi objek dengan adobe  

         illustrator 

2.5   Menggunakan Tracing dan Coloring adobe illustrator 

2.6   Menata Layout Teks dan gambar pada adobe  

         illustrator 

2.7   Mengunakan efek 3D  pada adobe illustrator 

2.8   Melakukan Saving & Printing pada adobe illustrator 

 
Kelas  : IX 

SEMESTER STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menggunakan Corel Draw sebagai perangkat 
lunak pengolah gambar 

1.1 Mengidentifikasi sejarah perkembangan aplikasi 

pengolah gambar Corel Draw 

1.2 Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat  lunak 

pengolah gambar Corel Draw 

1.3 Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat  

lunak pengolah gambar Corel Draw 

1.4 Menggunakan shortcut keyboard pada aplikasi corel 

draw 

1.5 Menggunakan menu dan toolbox pada perangkat  

lunak pengolah gambar Corel  Draw 

1.6 Mengatur pewarnaan pada Corel Draw 

1.7 Memodifikasi teks dengan Corel draw 

1.8 Membuat beberapa efek pada Corel draw 

1.9 Membuat gambar sederhana dengan  perangkat lunak 

pengolah gambar Corel   Draw 

 
Kelas  : IX 

SEMESTER STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

2 
 
 
 

Menggunakan Macromedia Flash sebagai 
perangkat lunak pengolah animasi 

2.1   Mengidentifikasi sejarah perkembangan aplikasi  

         pengolah animasi Macromedia Flash 

2.2   Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat   

         lunak pengolah animasi Macromedia Flash 
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2.3   Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat   

         lunak pengolah animasi Macromedia Flash 

2.4   Mengenal dasar-dasar penggunaan perangkat  lunak  
         pengolah animasi Macromedia Flash 
2.5   Membuat dan mengedit objek dengan perangkat   
         lunak pengolah animasi Macromedia Flash 
2.6   Membuat symbol, Movie Clip dan Layer pada  
         perangkat  lunak pengolah animasi Macromedia Flash 
2.7   Menggunakan animasi tween pada perangkat  lunak  
         pengolah animasi Macromedia Flash 
2.8   Mengimpor file suara dan video pada perangkat  lunak  
         pengolah animasi Macromedia Flash 
2.9   Menggunakan fasilitas ActionScript pada perangkat   
         lunak pengolah animasi Macromedia Flash 

 

3. Pengembangan Diri 

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat, minat. Kegiatan pengembangan diri di bawah bimbingan konselor, guru, atau tenaga 

yang relevan dengan bidangnya. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain 

melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan 

kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik serta kegiatan ekstrakurikuler. 

Pengembangan diri yang dilaksanakan adalah:  

a. Kegiatan Pengembangan Diri Rutin  

1) Melaksanakan Upacara hari Senin 

2) Melaksanakan bersih lingkungan setiap hari jumat 

3) Melaksanakan infaq Jum`at, setiap Jum`at pagi 

4) Kunjungan perpustakaan setiap hari 

5) Sholat berjamaah zuhur senin s/d kamis 

6) Sholat Dhuha setiap hari 

7) Melakukan tugas piket kelas (Sesuai dengan tugas kelas)  

8) Peringatan hari-hari besar nasional 

9) Muhadhoroh setiap akhir bulan 

b. Pengembangan Diri Spontan 

Pengembangan diri spontan dilaksanakan sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi.    

1) Membiasakan memberi salam kepada sesama siswa, guru, dan semua warga 

sekolah. 

2) Membiasakan diri membuang sampah di tempatnya. 

3) Membiasakan diri keluar kelas dengan tertib saat jam istirahat. 

4) Membiasakan antri pada saat masuk kelas maupun ke luar kelas. 

5) Memberi teguran langsung kepada siswa yang melanggar tata tertib. 
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c. Pengembangan Diri Terprogram 

Pengembangan diri terprogram dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang 

meliputi kegiatan sebagai berikut. 

1) Pramuka 

2) Paskibra 

3) PMR 

4) Mading 

5) Futsal 

6) Basket ball 

7) Tenis meja 

8) Seni drama 

9) Seni marawis 

10) Seni Kaligrafi 

11) Sains 

12) Baca Al-Qur`an 

13) Kegiatan keagamaan (Pesantren Kilat) 

 

Jadwal Pengembangan Diri Terprogram (di luar jam pelajaran) 

No. Jenis Kegiatan Waktu Pembina Keterangan 

1 Pramuka 
Sabtu 

Pukul:  11.20 -12.40 WIB 

Shohibul 

Anwar 

 

2 Paskibra 
Sabtu 

Pukul:  11.20 -12.40 WIB 
Dewi HP 

 

3 

 
PMR 

Jum`at 

Pukul: 14. 00 – 16.00 WIB 
Eli Nuzuli,SE 

 

4 Mading 
Senin  

Pukul: 14. 00 – 16.00 WIB 

M.Iqbal 

Sofyan 

 

5 Futsal 
Sabtu 

Pukul: 15. 00 – 17.00 WIB 
Ihsan,S.Pd 

 

6 Basket 
Ahad 

Pukul: 08. 00 – 09.00 WIB 
Ihsan,S.Pd 

 

7 Tenis meja 
Jumat 

Pukul: 15. 00 – 17.00 WIB 
Ihsan,S.Pd 

 

8 Seni Drama 
Sabtu 

Pukul: 15. 00 – 17.00 WIB 

Abd. 

Syukur,S.Ag 

 

9 Seni Marawis 
Rabu 

Pukul: 14. 00 – 15.00 WIB 

A.Firdaus, 

S.PdI 

 

10 Seni Kaligrafi 
Senin 

Pukul: 15. 00 – 16.00 WIB 

Abd. 

Syukur,S.Ag 

 

11 Sains 
Kamis  

Pukul: 14. 00 – 16.00 WIB 

Nurhasanah, 

S.Pd 

 

12 IT 
Rabu 

Pukul: 14. 00 – 15.30 WIB 

Abd. 

Syukur,S.Ag 

 

13 Baca Alquran 
Selasa dan Jumat 

Pukul: 14. 00 – 15.00 WIB 
M.Salim,S.Ag 

 

14 Pesantren Kilat Bulan Ramadhan Hasyim,S.Ag 
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d. Pengembangan Diri Keteladanan 

Pengembangan diri keteladanan dikembangkan melalui contoh oleh guru yang 

dilakukan setiap hari. Dalam hal ini guru perlu memberi teladan kepada siswa dengan 

melakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan norma-norma agama, sosial, dan lain-

lain yang terintegrasi dalam tindakan sehari-hari baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Pegembangan diri keteladanan yang dikembangkan adalah sebagai berikut. 

1) Memberi contoh cara berpakaian rapi 

2) Hidup sederhana 

3) Datang tepat waktu baik pada saat mengajar di kelas maupun kegiatan di luar kelas 

4) Tidak merokok di lingkungan sekolah 

5) Saling menghormati dan menghargai sesama teman 

6) Memberi contoh cara bergaul sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

 

4. Pengaturan Beban Belajar  

Beban belajar ditentukan berdasarkan penggunaan sistem pengelolaan program pendidikan 

yang berlaku di sekolah pada umumnya saat ini, yaitu menggunakan sistem Paket. Adapun 

pengaturan beban belajar pada sistem tersebut sebagai berikut.  

a. Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan berdasarkan bobot mata pelajaran 

yang sesuai dengan struktur kurikulum. Mata pelajaran wajib sesuai dengan yang tertera 

pada struktur kurikulum.  Jumlah jam pelajaran pada kelas VII,VIII, IX masing-masing 43 jam 

pelajaran perminggu, dengan jumlah minggu efektif 42 minggu. Satu jam pelajaran 40 

menit, berarti jumlah waktu efektif belajar selama setahun adalah 72.240 menit 

b. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam 

sistem paket untuk MTs Raudhotul Ulum  adalah antara 0% - 50% dari waktu kegiatan tatap 

muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut 

mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.  
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5. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

 

               

No 
Mata Pelajaran 

KLS 

VII VIII IX 

1 Al-Qur`an Hadits 65 65 65 

2 Aqidah Akhlak 65 65 65 

3 Fiqih 60 60 60 

4 Bahasa Arab 60 60 60 

5 SKI 60 60 60 

6 Pendidikan Kewarganegaraan  60 60 60 

7 Bahasa Indonesia  55 55 55 

8 Bahasa Inggris 60 55 55 

9 Matematika 60 55 55 

10 Ilmu Pengetahuan Alam 55 60 60 

11 Ilmu Pengetahuan Sosial  66 65 60 

12 Seni Budaya  60 60 60 

       13 
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 
65 65 65 

14 
Keterampilan/Teknologi Informasi dan 

Komunikasi  
70 70 65 

15 

    Muatan Lokal : 

   15.1 PLKJ 

   15.2 Multimedia 

 

 

65 

60 

 

 

66 

60 

 

 

65 

60 

 

 

 Mekanisme dan prosedur penentuan KKM tiap mata pelajaran dilakukan dengan 

memperhatikan kompleksitas materi, daya dukung dan intake siswa. Setiap tahun MTs Raudhotul 

Ulum berupaya meningkatkan nilai KKM dengan meningkatkan kualitas daya dukung agar tercapai 

KKM yang ideal. 

 

6.   Kenaikan Kelas dan Kelulusan. 

6.1. Kenaikan Kelas. 

 Peserta didik dinyatakan naik kelas jika memenuhi syarat sebagai berikut :  

6.1.1. Mencapai ketuntasan minimal pada semua indikator, hasil belajar (HB), kompetensi 

dasar ( KD) dan standar kompetensi (SK) Pada semua mata pelajaran. 

6.1.2. Jika nilai peserta didik yang tidak tuntas tidak lebih dari 5 mata pelajaran. 

6.1.3. Kehadiran dalam tatap muka di kelas minimal 90%  
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Jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan penilaian hasil belajar siswa    

Semester Tanggal Jenis Kegiatan Remedial Penyerahan nilai 

I 

10 - 15 

September 2012 

Ulangan Harian I 12 – 22 Sept 2012 22 Sept 2012 

8 – 13 Oktober 

2012 

Ujian Tengah Semester  16 Okt 2012 

5 – 10 November 

2012 

Ulangan Harian II 12 – 17 Nov 2012 17 Nov 2012 

10 – 15 

Desember 

Ujian Akhir Semester 

Ganjil 

 17 Des 2012 

II 

4 – 9 Februari 

2012 

Ulangan Harian I 11 – 16 Feb 2012 16 Feb 2012 

4 – 9 Maret 2012 Ulangan Harian II 11 – 16 Maret 2012 16 Maret 2012 

6 – 11 Mei 2012 Ulangan Harian III 13 – 18 Mei 2012 18 Mei 2012 

17 – 22 Juni 2012 Ujian Akhir Semester 

Genap 

 24 Juni 2012 

  

 Pelaksanaan Remedial dilaksanakan setelah pelaksanaan UH, penyerahan nilai dilaksanakan 

setelah selesai pelaksanaan remedial, nilai diserahkan kepada staf kurikulum untuk di entry ke 

komputer. Sedangkan kegiatan pengayaan dilaksanakan di akhir semester sebelum pelaksanaan UAS, 

dengan catatan apabila masih ada waktu tersisa setelah seluruh materi terlaksanakan.                                        

6.2. Kelulusan. 

 Sesuai dengan ketentuan PP N0 19/2005 ps. 72 ayat 1 peserta didik dinyatakan lulus dari 

satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah : 

6.2.1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 

6.2.2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk kelompok mata pelajaran 

Agama dan Akhlak mulia, kelompok Kewarganegaraan dan Kepribadian, kelompok 

mata pelajaran Seni Budaya , dan kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga dan 

Kesehatan. 

6.2.3. Lulus Ujian Sekolah (Madrasah) 

6.2.4. Lulus Ujian Nasional. 
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 Jadwal Kegiatan kelas IX MTs.Raudhotul Ulum 

No Tanggal Jenis Kegiatan 

1 7 Jan – 23 Feb 2013 Pendalaman Materi dan Try Out 

2 1 – 16 Maret 2013 Ujian Praktek 

3 18 -21 Maret 2013 Ujian Sekolah 

4 1 – 5 April 2013 UAMBN 

5 22 – 25 April 2013 Ujian Nasional 

Target kelulusan 

Target kelulusan siswa/i kls IX MTs.Raudhotul Ulum tahun pelajaran 2012-2013 adalah lulus 100% 

dengan rata-rata nilai minimal 7,50 

Mata Pelajaran 2010-2011 2011-2012 Target 2012-
2013 

Bahasa Indonesia 6,99 6,82 7,80 

Bahasa Inggris 7,17 6,54 7,50 

Matematika 6,63 6,95 7,50 

IPA 6,94 6,78 7,80 

 

Program madrasah untuk mencapai target kelulusan adalah dengan melaksanakan 

pendalaman materi dan try out yang dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2013. Sedangkan 

untuk mengantisipasi siswa yang belum lulus ujian akhir, setelah Ujian Nasional diadakan pengayaan 

dan pengulangan materi dengan membahas soal-soal Ujian Nasional. 

7. Pendidikan Kecakapan Hidup 

Pendidikan kecakapan hidup mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan 

akademik dan / atau kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup merupakan bagian integral 

dari pendidikan semua mata pelajaran sehingga setiap guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dapat menanamkan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan karakteristik masing-

masing mata pelajaran. 

 

8. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan  global. 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan 

keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi 

informasi dan komunikasi, ekologi dan lain-lain yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan 

kompetensi peserta didik. 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata 

pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Pendidikan yang berbasis keunggulan 

lokal yang di terapkan di MTs Raudhotul Ulum adalah dengan menjadikan mata Pelajaran TIK sebagai 
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program unggulan, dalam hal ini guru mata pelajaran TIK telah mengembangkan kurikulum dengan 

menambahkan materi Power Point pada kelas VII, Ms. Word dan Ms.Excel pada kelas VIII dan Program 

membuat blog pribadi serta program editing video pada kelas IX 

Disamping itu pada tahun pelajaran 2012-2013 mulai diberlakukan mata pelajaran Multimedia 

sebagai Muatan Lokal. Pelajaran multimedia diharapkan sebagai program unggulan di madrasah ini. 

Materi yang dibahas pada mata pelajaran multimedia adalah Windows 7 pada kelas VII, Adobe 

Photoshop dan Illustrator pada kelas VIII dan Corel Draw serta Macromedia Flash pada kelas IX. 

Diharapkan setelah lulus, siswa/i MTs. Raudhotul Ulum memiliki keterampilan dalam bidang desain 

grafis dan animasi sebagai modal dalam menghadapi persaingan global. 

  

9. Standar Kompetensi Lulusan MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan 

  Standar Kompetensi Lulusan MTs Raudhotul Ulum Jakarta Selatan dikembangkan 

berdasarkan: 

Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Adapun Standar Kompetensi Lulusan  MTs Raudhotul Ulum selengkapnya adalah:  

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja 

2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri  

3. Menunjukkan sikap  percaya diri 

4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas 

5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam 

lingkup nasional  

6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara 

logis, kritis, dan kreatif  

7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya 

9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari 

10. Mendeskripsi gejala alam dan sosial 

11. Memanfaatkan lingkungan  secara bertanggung jawab 

12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

13. Menghargai  karya seni dan budaya nasional 

14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya 

15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang 

16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif  dan santun  

17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat 

18. Menghargai adanya perbedaan pendapat  
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19. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana 

20. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris sederhana 

21. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah 

 

9.1 Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK_KMP) MTs.Raudhotul Ulum Jakarta Selatan 

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) terdiri atas kelompok-kelompok mata 

pelajaran: 

1. Agama (Al`Qur`an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, SKI) 

2. Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan) 

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Tekologi Informasi dan Komunikasi 

4. Estetika (Seni Budaya) 

5. Jasmani, Olah Raga,  dan Kesehatan (Penjaskes) 

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dikembangkan berdasarkan tujuan dan 

cakupan muatan dan/ atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni: 

1. Kelompok mata pelajaran Agama bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut 

dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

2. Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan bertujuan: membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan 

dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan 

pendidikan jasmani. 

3. Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan: mengembangkan 

logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik.  

Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan 

alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan , dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, 

serta muatan lokal yang relevan  

4. Kelompok mata pelajaran Estetika bertujuan: membentuk karakter peserta didik menjadi 

manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Tujuan ini dicapai melalui muatan 

dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. 

5. Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga,  dan Kesehatan bertujuan: membentuk karakter 

peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Tujuan ini 

dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan 

kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan. 
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Adapun Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) untuk masing-masing satuan 

pendidikan selengkapnya adalah sebagai berikut:  

 

1.   Agama dan Akhlak Mulia 

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja  

2. Menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan 

3. Memahami keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi 

4. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif  dan santun yang mencerminkan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan 

5. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang sesuai dengan 

tuntunan agamanya 

6. Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara bertanggung jawab  

7. Menghargai perbedaan pendapat dalam menjalankan ajaran agama 

 

2. Kewarganegaraan dan Kepribadian 

1. Menerapkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi 

terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2. Mematuhi aturan-aturan sosial, hukum dan perundangan 

3. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam 

lingkup nasional 

4. Memanfaatkan lingkungan  secara bertanggung jawab  

5. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri 

6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun 

7. Menunjukkan sikap  percaya diri 

8. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis 

9. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya  

10. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya 

11. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, dan aman dalam kehidupan sehari-hari 

12. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat  

13. Menghargai adanya perbedaan pendapat 

14. Menghargai karya seni dan budaya nasional Indonesia 

 

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

1. Mencari dan menerapkan informasi secara logis, kritis, dan kreatif 

2. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif 

3. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya  

4. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari 
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5. Mendeskripsi gejala alam dan sosial 

6. Memanfaatkan lingkungan  secara bertanggung jawab  

7. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya 

8. Menerapkan hidup bersih, sehat bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang 

9. Memiliki keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia 

dan Inggris sederhana 

10. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah 

 

4. Estetika 

1. Memanfaatkan lingkungan  untuk kegiatan apresiasi seni 

2. Menghargai  karya seni, budaya, dan keterampilan sesuai dengan kekhasan lokal 

3. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis karya seni 

 

5.   Jasmani, Olah Raga,  dan Kesehatan 

1. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang 

dengan memanfaatkan lingkungan  secara bertanggung jawab 

2. Mencari dan menerapkan berbagai informasi tentang potensi sumber daya lokal untuk 

menunjang hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang 

 

Mata Pelajaran 

a. Pendidikan Agama Islam  

1. Menerapkan tata cara membaca Al-qur’an menurut tajwid, mulai dari cara membaca “Al”- 

Syamsiyah dan “Al”- Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan mad dan 

waqaf 

2. Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman mulai dari 

iman kepada Allah sampai kepada iman pada Qadha dan Qadar serta Asmaul Husna 

3. Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasawuh dan  

menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah 

4. Menjelaskan tata cara thaharah,mandi wajib, shalat, puasa, zakat, infaq, shodaqoh, haji, 

qurban dan aqiqah, serta tata cara penyembelihan hewan  

5. Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para shahabat serta 

menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di nusantara 

6. Memahami dasar-dasar bahasa arab dengan dapat menjelaskan definisi isim, fail dan 

huruf serta dapat membedakan ketiganya 

 

b. Pendidikan Kewarganegaraan  

1. Memahami dan menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma  kebiasaan, adat 

istiadat, dan peraturan,  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
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2. Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan suasana 

kebatinan konstitusi pertama 

3. Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat dengan 

bertanggung jawab 

4. Menampilkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 

5. Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi dan kedaulatan 

rakyat 

6. Menjelaskan makna otonomi daerah, dan hubungan antara pemerintahan pusat dan 

daerah 

7. Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi 

8. Memahami prestasi diri untuk berprestasi sesuai dengan keindividuannya 

 

c. Bahasa Indonesia  

1. Mendengarkan 

Memahami wacana lisan dalam kegiatan wawancara, pelaporan, penyampaian berita 

radio/TV, dialog interaktif, pidato, khotbah/ceramah, dan pembacaan berbagai karya sastra 

berbentuk dongeng, puisi, drama, novel remaja, syair, kutipan, dan sinopsis novel 

2. Berbicara 

Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, 

pengalaman, pendapat, dan komentar dalam kegiatan wawancara, presentasi laporan, 

diskusi, protokoler, dan pidato, serta dalam berbagai karya sastra berbentuk cerita pendek, 

novel remaja, puisi, dan drama 

3. Membaca 

Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami berbagai bentuk wacana tulis, 

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

puisi, novel dari berbagai angkatan 

4. Menulis 

Melakukan berbagai kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi dalam bentuk buku harian, surat pribadi, pesan singkat, laporan, surat dinas, 

petunjuk, rangkuman, teks berita, slogan, poster, iklan baris, resensi, karangan, karya 

ilmiah sederhana, pidato, surat pembaca, dan berbagai karya sastra berbentuk pantun, 

dongeng, puisi, drama, puisi, dan cerpen. 

d. Bahasa Inggris  

1. Mendengarkan 

 Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional sederhana, secara 

formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, dan 

report, dalam konteks kehidupan sehari-hari 
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2. Berbicara 

 Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan transaksional 

sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, 

descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari 

3. Membaca 

 Memahami makna dalam wacana tertulis interpersonal dan transaksional sederhana, 

secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, 

dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari 

4. Menulis 

 Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan transaksional 

sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, 

descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari 

 

e. Matematika  

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

distributif), barisan bilangan sederhana (barisan aritmetika dan sifat-sifatnya), serta  

penggunaannya dalam pemecahan masalah 

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

pertidaksamaan linear serta penyelesaiannya, himpunan dan operasinya, relasi, fungsi dan 

grafiknya, sistem persamaan linear dan penyelesaiannya, serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

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

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

segitiga (termasuk melukis segitiga) dan segi empat, teorema Pythagoras, lingkaran (garis 

singgung sekutu, lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga dan melukisnya), kubus, balok, 

prisma, limas dan jaring-jaringnya, kesebangunan dan kongruensi, tabung, kerucut, bola, 

serta  menggunakannya dalam pemecahan masalah 

4. Memahami konsep data, pengumpulan dan penyajian data (dengan tabel, gambar, 

diagram, grafik), rentangan data, rerata hitung, modus dan median, serta  menerapkannya 

dalam pemecahan masalah 

5. Memahami konsep ruang sampel dan peluang kejadian, serta  memanfaatkan dalam 

pemecahan masalah 

6. Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan 

7. Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mempunyai 

kemampuan bekerja sama 

 

f. Ilmu Pengetahuan Alam  

1. Melakukan pengamatan dengan peralatan yang sesuai, melaksanakan percobaan sesuai 

prosedur, mencatat hasil pengamatan dan pengukuran dalam tabel dan grafik yang sesuai, 
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membuat kesimpulan dan mengkomunikasikannya secara lisan dan tertulis sesuai dengan 

bukti yang diperoleh 

2. Memahami keanekaragaman hayati, klasifikasi keragamannya berdasarkan ciri,  cara-cara 

pelestariannya, serta saling ketergantungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem 

3. Memahami sistem organ pada manusia dan kelangsungan makhluk hidup 

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

kegunaannya 

5. Memahami konsep gaya, usaha, energi, getaran, gelombang, optik, listrik, magnet dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

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

 

g. Ilmu Pengetahuan Sosial  

1. Mendeskripsikan keanekaragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan 

dampaknya terhadap kehidupan 

2. Memahami proses interaksi dan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian  manusia 

3. Membuat sketsa dan peta wilayah serta menggunakan peta, atlas, dan globe untuk 

mendapatkan informasi keruangan 

4. Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di geosfer dan dampaknya terhadap kehidupan 

5. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan sejak Pra-

Aksara, Hindu Budha, sampai masa Kolonial Eropa 

6. Mengidentifikasikan upaya penanggulangan permasalahan kependudukan dan lingkungan 

hidup dalam pembangunan berkelanjutan 

7. Memahami proses kebangkitan nasional, usaha persiapan kemerdekaan, mempertahankan 

kemerdekaan, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

8. Mendeskripsikan perubahan sosial-budaya dan tipe-tipe perilaku masyarakat dalam 

menyikapi perubahan, serta mengidentifikasi berbagai penyakit sosial sebagai akibat 

penyimpangan sosial dalam masyarakat, dan upaya pencegahannya 

9. Mengidentifikasi region-region di permukaan bumi berkenaan dengan pembagian 

permukaan bumi atas benua dan samudera, keterkaitan unsur-unsur geografi dan 

penduduk, serta ciri-ciri negara maju dan berkembang 

10. Mendeskripsikan perkembangan lembaga internasional, kerja sama internasional  dan 

peran Indonesia dalam kerja sama dan perdagangan  internasional, serta dampaknya 

terhadap perekonomian Indonesia 

11. Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi serta mengidentifikasi 

tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya 

12. Mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi berupa kegiatan konsumsi, 

produksi, dan distribusi barang/jasa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan 
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h. Seni Budaya  

Seni Rupa 

1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan melalui gambar bentuk 

obyek tiga dimensi yang ada di daerah setempat  

2. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan melalui gambar/ lukis, karya 

seni grafis dan kriya tekstil batik daerah Nusantara 

3. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa murni yang dikembangkan dari 

beragam unsur seni rupa Nusantara dan mancanegara.  

Seni  Musik 

1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu daerah setempat secara 

perseorangan dan berkelompok. 

2. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu tradisional nusantara secara 

perseorangan dan kelompok 

3. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu mancanegara secara 

perseorangan dan kelompok 

Seni  Tari 

1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni  tari tunggal dan berpasangan/kelompok 

terhadap keunikan seni tari daerah  Jakarta 

2. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni  tari tunggal dan berpasangan/kelompok 

terhadap keunikan seni tari Nusantara 

3. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni  tari tunggal dan berpasangan/kelompok 

terhadap keunikan seni tari mancanegara 

i. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

1. Mempraktekkan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan, olahraga serta atletik dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

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

3.  Mempraktekkan teknik renang dengan gaya dada, gaya bebas, dan gaya punggung 

4.  Mempraktekkan teknik kebugaran dengan jenis latihan beban menggunakan alat 

sederhana 

5.  Mempraktekkan kegiatan-kegiatan di luar kelas seperti melakukan perkemahan, 

penjelajahan alam sekitar dan piknik 

6. Memahami budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari seperti perawatan tubuh 

serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi 

narkoba 

 

j. Teknologi Informasi dan Komunikasi  

1. Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan   

     prospeknya di masa datang 

       2.  Menguasai dasar-dasar ketrampilan komputer 
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3. Menggunakan perangkat pengolah kata dan pengolah angka untuk 

     menghasilkan dokumen sederhana 

4. Memahami prinsip dasar internet/intranet dan menggunakannya untuk 

    memperoleh dan berbagi informasi 

5. Menggunakan Ulead Video Editing sebagai perangkat lunak pengolah film 

 

k. PLKJ 

1. Memahami sejarah perkembangan kota Jakarta 

2. Memahami dan menerapkan penghijauan dan taman 

3. Memahami dan menerapkan cara melestarikan lingkungan alama, menjaga kebersihan, dan 

turut serta mencegah pencemaran lingkungan 

4. Mendeskripsikan perkembangan pemerintah provinsi DKI Jakarta 

5. Memahami fasilitas, tertib lalu lintas dan ketertiban umum 

6. Memahami sosial budaya pergaulan dan sopan santun 

7. Permasalahan kependudukan 

8. Pentingnya tata kota dalam melaksanakan aturan tata kota 

9. Memahami dan menerapkan cara menanggulangi bahaya banjir dan kebakaran 

10. Memahami kesehatan, keselamatan, dan keamanan diri 

 

l. Multimedia 

1. Mengidentifikasi Windows 7 sebagai sistem operasi 

2. Menggunakan Windows 7 sebagai sistem operasi 

3. Menjelaskan menu dan ikon pada Aplikasi Adobe Photoshop 

4. Menggunakan Adobe Photoshop sebagai perangkat lunak pengolah gambar berbasis 

raster/pixel 

5. Menjelaskan menu dan ikon pada Aplikasi Adobe Illustrator 

6. Menggunakan Adobe Illustrator sebagai perangkat lunak pengolah gambar berbasis 

raster/pixel 

7. Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak Corel Draw 

8. Menggunakan corel draw sebagai pengolah gambar berbasis vektor 

9. Menjelaskan menu dan ikon pada Aplikasi Macromedia Flash 

10. Menggunakan Macromedia Flash sebagai perangkat lunak pengolah Animasi 
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BAB IV 

KALENDER PENDIDIKAN 

 

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. 

Setiap permulaan tahun pelajaran, tim penyusun program di sekolah menyusun kalender 

pendidikan untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran yang mencakup 

permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.   

Beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kalender pendidikan 

sebagai berikut: 

 

a. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun 

pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Permulaan tahun pelajaran telah ditetapkan oleh 

Pemerintah yaitu bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. 

b. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran, 

yaitu 42 minggu 

c. Waktu pembelajaran efektif per minggu 43 jam pelajaran. 

d. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. 

Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau 

Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kota, 

dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. 

e. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun 

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

khusus. 

f. Libur jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran digunakan untuk 

penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. 

g. Hari libur umum/nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan 

disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat/Propinsi/Kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Perhitungan Jumlah Pekan dalam Satu Tahun (2012/2013) 

 

PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF 

MADRASAH TSANAWIYAH RAUDHOTUL ULUM 

TAHUN PELAJARAN 2012-2013 

       
No Semester Bulan 

Jumlah Minggu  Tidak  Hari Efektif 

Minggu Efektif Efektif Selama Semester I 

1 I 

Juli 5 2 3 11 

Agustus 5 2 3 13 

September 5 4 1 23 

Oktober 5 5 0 26 

November 5 5 0 26 

Desember 5 2 3 13 

JUMLAH 30 20 10 112 

       
No Semester Bulan 

Jumlah Minggu  Tidak  Hari Efektif 

Minggu Efektif Efektif Selama Semester II 

2 II 

Januari 5 4 1 22 

Februari 4 4 0 24 

Maret 5 3 2 19 

April 5 4 1 22 

Mei 5 5 0 27 

Juni 4 2 2 13 

JUMLAH 28 22 6 127 

       

       

       

     
Jakarta, 25 Mei 2012 

     
Kepala MTS Raudhotul Ulum 

       

       

       

       

     
Muhammad Iqbal Faris.SE 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Puji Syukur kami Panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan ini telah disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Setiap kegiatan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan  pembelajaran 

hendaknya senantiasa berpedoman pada kurikulum yang telah disusun. Pada akhirnya kurikulum ini 

akan disosialisasikan dan dilaksanakan  seluruh warga sekolah, sehingga setiap warga sekolah memiliki 

tanggung jawab dan kesungguhan  dalam melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ). 

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini merupakan bagian dari kegiatan 

perencanaan sekolah.  Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar telah kami lakukan 

meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi serta finalisasi dan pemantapan. Langkah-

langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh Tim 

Pengembang Kurikulum Sekolah.  

Kami menyadari bahwa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) ini jauh dari sempurna, 

untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dan diucapkan terima kasih. 
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