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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Kementerian 

Agama Republik Indonesia dengan dukungan Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia 

Komponen 3 (Akreditasi Madrasah) berhasil menyusun 8 (delapan) Modul Pengembangan 

Mutu Pendidikan Madrasah, yaitu:

Modul 1 Pengembangan Madrasah Efekif

Modul 2 Rencana Kerja Madrasah dan Rencana Kerja & Anggaran Madrasah

Modul 3 Pengembangan Kurikulum 2006 

Modul 4 Pengembangan Kurikulum 2013

Modul 5 Pembelajaran Akif, Inovaif, Kreaif, Efekif, dan Menyenangkan

Modul 6 Perpustakaan

Modul 7 Administrasi dan Keuangan Madrasah

Modul 8 Hidup Sehat

Delapan modul ini dikembangkan dengan tujuan membantu madrasah untuk meningkatkan 

mutu pendidikan madrasah sesuai dengan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan pada 

umumnya dan membantu madrasah dalam mempersiapkan penilaian akreditasi madrasah 

pada khususnya.

Atas disusunnya delapan modul ini, atas nama Kementerian Agama, kami mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan yang seinggi-ingginya kepada para pihak yang terlibat dalam 
penyusunan modul, terutama kepada:

1. Tim Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia Komponen 3 yang telah memfasilitasi 

kegiatan penyusunan modul ini.

2. Tim penulis modul yang terdiri dari para akademisi dan prakisi pendidikan yang telah 
mengerahkan kemampuan terbaiknya.

3. Lembaga Mitra Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia Komponen 3 di ingkat provinsi 
yang telah terlibat dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan modul ini 

berdasarkan pengalaman implementasi program kemitraan di madrasah sasaran.

Akhirnya, kami berharap Kedelapan modul ini dapat didiseminasikan dan digunakan oleh 

para pemangku kebijakan dan kepeningan di lingkungan Kementerian Agama baik pusat 
maupun daerah melalui kegiatan workshop/bimbingan teknis/lainnya kepada madrasah 

dalam upaya mewujudkan MADRASAH LEBIH BAIK. 

Jakarta,    

Direktur Pendidikan Madrasah,

Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Seiawan, MA 

NIP. 196911101994031005
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Tagihan modul Pengembangan Kurikulum 2013

1) Penyusunan dokumen 1 Kurikulum 2013 dan review dokumen 1 dengan melibatkan 
komite, dewan guru, dan nara sumber  dengan melengkapi aspek administraif yang 
sesuai (surat undangan, berita acara, hasil review, format buki review ditandatangani 
nara sumber, dsb)  

2) Penyusunan Promes dan perencanaan penilaian (portofolio, tugas/ kinerja, tes) 

3) Penyusunan RPP MI/ MTs sesuai Kurikulum 2013

4) Penyusunan silabus dan RPP Mulok

5) Pelaksanaan RPP di kelas dan lembar supervisi dari kepala madrasah

6) Membuat panduan ekskul sebagai lampiran dokumen 1
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SESI 1

Karakteristik Kurikulum 2013  

kk Pendahuluan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 
mengamanatkan perlu adanya penataan kembali kurikulum yang diterapkan saat ini 

berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
(Puskurbuk). Atas dasar itu, Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 

2013-2014 mencanangkan  dan memberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas, yang 
merupakan hasil dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa Kurikulum 2013 diharapkan dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang produkif, kreaif, inovaif, dan afekif melalui penguatan 
sikap, keterampilan, serta pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangan Kurikulum 2013 

diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya. 

Madrasah sebagai salah satu bagian pening dari sistem pendidikan di Indonesia, secara 
lebih khusus memiliki porsi bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang cukup besar, 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Sebagai rangkaian pening dalam upaya mewujudkan pemahaman yang komprehensif 
terhadap karakterisik kurikulum 2013, maka modul satu  ini akan dibahas (a) latar belakang 
perubahan Kurikulum 2013, (b) karakterisik Kurikulum 2013, (c) elemen-elemen perubahan 
dalam Kurikulum 2013.

kk Tujuan Sesi

Setelah melakukan kegiatan satu ini, diharapkan peserta menguasai hal-hal sebagai berikut: 

1. Menjelaskan  latar belakang perubahan Kurikulum 2013

2. Menjelaskan karakterisik umum Kurikulum 2013 dari segi struktur

3. Menjelaskan karakterisik Kurikulum 2013 dari segi organisasi KD

4. Menjelaskan karakterisik Kurikulum 2013 dari segi fungsi mata pelajaran

Maksud Kegiatan satu adalah untuk memahami latar belakang lahirnya Kurikulum 2013.
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kk Skenario Training

Kegiatan 1

Waktu Kegiatan Hasil yang 
diharapkan Material

1. 10 menit • Pembukaan

• Tata terib

Informasi 

pembukaan

2. 10 menit • Tiap peserta diminta 

menuliskan nama panggilan 

pada kartu nama yang masih 

kosong. Seiap peserta wajib 
memakai kartu nama selama 

mengikui kegiatan.

Kartu nama Kartu nama, spidol

3. 40 menit • Trainer menayangkan lagu 

perubahan Kurikulum 2013 . 

Peserta membandingkan isi lagu 

dengan paparan pada modul 1 

Kurikulum 2013

• trainer memandu  jalannya 

curah pendapat tentang latar 

belakang  perubahan Kurikulum 

2013 dalam bentuk pohon 

keresahan dan pohon harapan

• Trainer memberikan penguatan

Latar belakang 

perubahan 

Kurikulum

Post it dan kertas plano

4. 70 menit • Trainer membagi peserta 

menjadi  4 kelompok. 

• Masing-masing anggota 
kelompok membaca materi 

tentang  karakterisik Kurikulum 
2013  perubahan

• secara berkelompok peserta 

membuat pohon keresahan  

dan pohon harapan dari materi 

karakterisik Kurikurikulum 2013

• Seiap  kelompok  berlomba adu 
cepat  mengisi tabel perbedaan  

Kurikulum 2013 dan kurikulum  

sebelumnya  serta  menjawab 

kuis adu cepat tentang 

karakterisik Kurikulum 2013 p

• Trainer memberikan penguatan. 

Memahami 

karakterisik 
Kurikulum 

2013  dan 

elemen-
elemen 

perubahan

Post it (untuk 

menuliskan simpulan), 

plano, dan spidol warna

Post it warna merah 

untuk pohon keresahan 

dan hijau untuk pohon 

harapan dari Kurikulum 

2013, gambar pohon 

dengan berbagai cabang  

di kertas plano  besar 

(pohon keresahan 

4 buah dan pohon 

harapan 4 buah)

Plano tabel  perbedaan 

Kurikulum 2013 dan 

Kurikulum sebelumnya 

serta pohon pertanyaan 

tentang karakterisik K 
13 
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5. 10 menit Penguatan Trainer mengajak 

menyanyikan lagu ini tujuan 
perubahan Kurikulum 2013.

Trainer menayangkan slide sebagai 

penguatan tentang latar belakang, 

karakterisik Kurikulum 2013,  dan 
elemen-elemen perubahan 

Penguatan 

latar belakang, 

karakterisik 
Kurikulum 

2013,  dan 

elemen-
elemen 

perubahan

Power point latar 

belakang, karakterisik 
Kurikulum 2013,  

dan elemen-elemen 
perubahan

 Kegiatan 1

Mengkaji Latar Belakang Kurikulum 2013  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah laihan berikut!

Pelajari materi berikut sebagai bekal untuk membuat pohon harapan dan pohon keresahan 
terkait dengan latar belakang Kurikulum 2013!

Latar Belakang Kurikulum 2013 

A. Mengapa Kurikulum Berubah? 
Tantangan Zaman dan Tuntutan Menjaga Moral

Melalui releksi dan analisis kurikulum, diputuskan perlunya  pendidikan yang  menekankan  
pada aspek-aspek kurikulum secara eksplisit. Hal ini didasari oleh semakin ingginya tuntutan 
perlunya sikap moral tertentu yang diperlukan untuk menghadapi era perubahan. Benteng 

moral dan pendidikan nilai perlu dirumuskan secara komprehensif oleh seluruh komponen 

pendidikan. Ekses-ekses negaif di era perubahan yang sudah marak terjadi di lingkungan 
pendidikan menjadi renungan agar memfokuskan pada aspek afekif/ pendidikan nilai di 
madrasah 

Selain  adanya  ketentuan  formal yang  mengharuskan  dilaksanakan perubahan  dan 

penyempurnaan kurikulum, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia mengalami  

perubahan  yang sangat cepat dan dalam dimensi  yang beragam  terkait dengan kehidupan 

individual, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Munculnya fenomena globalisasi yang 
membuka batas-batas isik (teritorial) negara dan bangsa dipertajam serta dipercepat oleh 
kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan ilmu pengetahuan memperkuat dampak globalisasi dan kemajuan teknologi 

tersebut. Perubahan yang terjadi dalam dua dasawarsa terakhir mengalahkan kecepatan 

dan dimensi perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia di abad-abad sebelumnya. 
Perubahan tersebut telah menjangkau kehidupan manusia dari ingkat global, nasional, dan 
regional serta dari kehidupan sebagai umat manusia, warga negara, anggota masyarakat dan 

pribadi.

Perubahan dan penyempurnaan tersebut menjadi pening seiring dengan koninuitas segala 
kemungkinan yang terjadi dimasa depan berkaitan dengan perkembangan masyarakat, ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni budaya pada tataran lokal, nasional, regional, dan global. 
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Masa depan akan berbeda secara dramais dari masa sekarang, dan itu akan menuntut untuk 
dipersiapkan anisipasi terjadinya  perubahan pening pada kehidupan. Dengan terjadinya 
perubahan tersebut diperlukan usaha untuk  mengalihkan pola pikir dalam menatap  dunia 

yang begitu cepat mengalami perubahan hingga pada saat ini dan yang akan datang.

Keresahan tentang ekses negaif pada para peserta didik sudah kita rasakan. Perisiwa 
tawuran pelajar, sikap kurang peduli, minimnya inovasi dan inisiaif sehingga lebih memilih 
mencontek sebagai jalan pintas atau kebiasaan, kurang mau bekerja keras, mudah menyerah, 

kurang kreaif, rasa ingin tahu yang rendah, pergaulan bebas, narkoba,  dan perisiwa negaif 
lain  merupakan  dampak  negaif yang sudah  kita ketahui  bersama. 

Keresahan-keresahan yang muncul dari dunia pendidikan tersebut telah dicoba untuk diatasi  
dengan melibatkan semua stakeholder pendidikan. Tanggung jawab mendidik merupakan 

tanggung jawab bersama antara keluarga, madrasah , masyarakat, dan pemerintah. 

Kurikulum 2013 berupaya menjalin kebersamaan semua stakeholder dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Padahal kita harus mempersiapkan generasi bangsa yang mampu hidup dan 

berperan akif dalam kehidupan lokal, nasional, dan lokal yang mengalami perubahan dengan 
cepat tersebut. Kurikulum perlu memperhaikan perubahan yang terjadi di masyarakat, ilmu 
pengetahuan, kepemimpinan, dan poliik. Perubahan yang dikemukakan di atas memberikan 
landasan kuat bagi perubahan suatu kurikulum. 

Kenyataan adanya amanat legal dan kehidupan manusia yang berubah cepat yang 

menyebabkan perubahan dan penyempurnaan kurikulum  merupakan suatu keniscayaan 

yang tak dapat dihindari. Atas dasar itu, rancangan konseptual dan kontekstual 

penyempurnaan kurikulum menjadi suatu keniscayaan yang harus disiapkan secara matang. 

Upaya Maksimal Membangun Manusia Se-Utuhnya

Ketetapan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2010-2014 
(?)memperlihatkan arah yang jelas bahwa kurikulum baru yang dikembangkan perlu 

mempedulikan aspek-aspek potensi manusia yang terkait dengan domain sikap untuk 
pengembangan sot-skills yang seimbang dengan hard-skills, seiring dengan ruh Pendidikan 

Agama Islam. Desain pengembangan kurikulum baru harus didasarkan pada pengerian 
bahwa kurikulum sebagai suatu pola pendidikan yang utuh untuk jenjang pendidikan 

tertentu. 

Desain ini menempatkan mata pelajaran sebagai organisasi konten kurikulum yang terbuka 

dan saling mempengaruhi. Desain kurikulum yang akan digunakan untuk mengembangkan 

kurikulum baru harus mampu mengaitkan antar konten kurikulum, baik yang bersifat 

horizontal maupun verikal.

Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum keseluruhan dimensi kurikulum, yaitu ide, 

desain, implementasi dan evaluasi kurikulum, direncanakan dalam satu kesatuan. Hal inilah 
sebenarnya yang menjadi ini dari pengembangan kurikulum (curriculum development).
Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, 

baik tantangan internal maupun eksternal. 

Di samping itu, dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, perlu adanya 

penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan 

perluasan materi. Selain itu yang idak kalah peningnya adalah perlunya penguatan proses 
pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa 

yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan.



6 Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

Upaya Memaksimalkan Pencapaian Tujuan Pendidikan

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produkif, kreaif, 
inovaif, dan afekif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan peradaban dunia. 

Landasan ilosois dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang 
akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta 

didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan 

alam di sekitarnya. 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan ilosois yang memberikan dasar bagi 
pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang 

tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya idak ada satupun ilosoi 
pendidikan yang dapat digunakan secara spesiik untuk pengembangan kurikulum yang dapat 
menghasilkan manusia yang berkualitas. 

Akar Budaya dan Upaya Merajut Indonesia

Perjalanan panjang sejarah Indonesia telah menimbulkan ekses-ekses negaif terhadap 
harmoni Indonesia. Dalam upaya untuk merajut Indonesia  masa depan, maka kurikulum 

2013 dikembangkan  dengan menggunakan ilosoi sebagai berikut;

1.  Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa 
kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan 

berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun 

kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih 

baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan 

selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum 

adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda 

bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas 

utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan 

peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan 

kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan 

bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap 

mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang 

peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini. 

2.  Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreaif. Menurut pandangan 

ilosoi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah 
sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. 

Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional 

dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang 

dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang 

ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan ingkat kematangan psikologis 
serta kematangan isik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir 
rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan 

budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan 

dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat 

sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini. Kebanggaan akan prestasi 
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para pendahulu di masa lalu ini harus disertai dengan semangat peserta didik untuk 

melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik dibanding pendahulunya.

3.  Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 
kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosoi ini menentukan 
bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran 

disiplin ilmu (essenialism). Filosoi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama 
Mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik. 

4.  Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik 
dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, 

sikap sosial, kepedulian, dan berparisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat 
dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstrucivism). 

Berdasarkan ilosoi ini, maka hadirnya kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan 
potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir relekif bagi penyelesaian 
masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokrais 
yang lebih baik. Kurikulum 2013 mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam 
beragama, seni, kreaivitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai 
dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan ummat manusia.

Menjawab Tantangan Internal 

Perubahan Kurikulum 2013 juga dalam rangka menjawab tantangan internal antara lain 

terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan regulasi pendidikan yang 

mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. SNP  melipui standar isi, standar 
proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan. 

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari 

pertumbuhan penduduk usia produkif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produkif 
(15-64 tahun) lebih banyak dari usia idak produkif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang 
tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produkif ini akan mencapai puncaknya 
pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%.

Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar 

sumberdaya manusia usia produkif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi 
sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar 

mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional, bukan sebaliknyajustru menjadi beban 

negara. 

Menjawab Tantangan Eksternal 

Perubahan Kurikulum 2013 juga dalam rangka menjawab tantangan  eksternal antara lain 

terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan 

hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreaif dan budaya, dan 
perkembangan pendidikan di ingkat internasional.

Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan 

tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperi dapat terlihat 
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di World Trade Organizaion (WTO), Associaion of Southeast Asian Naions (ASEAN) 

Community, Asia-Paciic Economic Cooperaion (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). 

Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan 

imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan 
Indonesia di dalam studi Internaional Trends in Internaional Mathemaics and Science Study 
(TIMSS) dan Program for Internaional Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga 

menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia idak menggembirakan dalam beberapa 
kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya 

materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA idak terdapat dalam kurikulum Indonesia. 

Penyempurnaan Pola Pikir 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: 

1. pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada 

peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang 
dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; 

2. pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran 
interakif (interakif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ media 
lainnya); 

3. pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat 

menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh 

melalui internet); 

4. pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran akif-mencari (pembelajaran Peserta 
didik  akif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains); 

5. pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis im); 

6. pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat mulimedia; 

7. pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan 

memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki seiap peserta didik; 

8. pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi pembelajaran 

ilmu pengetahuan jamak (mulidisciplines); dan 

9. pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kriis. 

Penguatan Tata Kelola Kurikulum dan Penataan Materi

Kenyataan adanya amanat legal dan kehidupan manusia yang berubah cepat yang 

menyebabkan perubahan dan penyempurnaan kurikulum madrasah merupakan suatu 

keniscayaan yang tak dapat dihindari. Atas dasar itu, rancangan konseptual dan kontekstual 

penyempurnaan kurikulum menjadi suatu keniscayaan yang harus disiapkan secara matang. 

Sesuai dengan arah kebijakan dan penugasan secara khusus, selanjutnya Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam menjabarkan aspek yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum dan 

penguatan pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan dengan melakukan rekonseptualisasi 

ide kurikulum, desain kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum.

Ketetapan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agama memperlihatkan 

arah yang jelas bahwa kurikulum baru yang dikembangkan perlu mempedulikan aspek-aspek 
potensi manusia yang terkait dengan domain sikap untuk pengembangan sot-skills yang 

seimbang dengan hard-skills, seiring dengan ruh Pendidikan Agama Islam itu sendiri.
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Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, 

baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Di samping itu, dalam menghadapi 

tuntutan perkembangan zaman, perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan 

tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Selain itu yang idak kalah 
peningnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar 
agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan.

Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai datar mata 
pelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013   diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. 

Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut.

1. tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat 
kolaboraif; 

2. penguatan manajeman madrasah  melalui penguatan kemampuan manajemen kepala 

madrasah  sebagai pimpinan kependidikan (educaional leader); dan 

3. penguatan sarana dan prasarana untuk kepeningan manajemen dan proses 
pembelajaran. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan 

materi yang relevan bagi peserta didik. 

Tugas Pendalaman

a. Setelah membaca uraian latar belakang lahirnya Kurikulum 2013, 

berkelompoklah dengan anggota  5-6 orang!

b. Buatlah pohon keresahan yang berisi  hal-hal negaif atau yang dikuairkan 
dari dunia pendidikan sehingga menyebabkan lahirnya Kurikulum 2013!

c. Buatlah juga pohon harapan yang menunjukkan hal yang diharapkan/ 

dituju oleh Kurikulum 2013! Tulislah keresahan pada post it warna merah 
dan harapan pada pos it berwarna hijau! Tempelkan post it warna merah 
pada plano pohon keresahan dan warna hijau pada pohon harapan yang 

ditempelkan di dinding tempat training

 Kegiatan 2

Mendiskusikan Karakteristik Kurikulum 2013  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah laihan 
berikut!

B.   Bagaimana Karakterisik Kurikulum 2013
Secara umum Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan ilosois yang memberikan 
dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia 

berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Secara umum tujuan dan 

karakterisik Kurikulum 2013 dipaparkan berikut.
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Tujuan Kurikulum 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produkif, kreaif, 
inovaif, dan afekif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan peradaban dunia.

Karakterisik Kurikulum

1. mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa 

ingin tahu, kreaivitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; 

2. madrasah  merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar 

terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di madrasah  ke 

masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 

3. mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam 

berbagai situasi di madrasah  dan masyarakat; 

4. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan; 

5. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi ini kelas yang dirinci lebih lanjut 
dalam kompetensi dasar Mata pelajaran; 

6. kompetensi ini kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi 

dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk 

mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi ini; 

7. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulaif, saling 
memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antarMata pelajaran dan jenjang 

pendidikan (organisasi horizontal dan verikal). 

Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum 2013

Dalam upaya  mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan proil kualiikasi 
kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi 
lulusan merupakan kualiikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, 

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

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, Standar 

Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualiikasi kemampuanlulusan yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan 

dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada 
satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan 
berkelanjutan dalam seiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi 
digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di 

masa yang akan datang. 
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Kompetensi Lulusan Madrasah Ibidaiyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, melalui pendekatan sainiik, lulusan 
Madrasah Ibidaiyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai 
berikut;

Kompetensi Lulusan Madrasah Ibidaiyah

Dimensi Kualiikasi Kemampuan
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 

berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung 

jawab dalam berinteraksi secara efekif dengan lingkungan 
sosial dan alam di lingkungan rumah, madrasah , dan tempat 

bermain. 

Pengetahuan  Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, 

seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan,  dan peradaban terkait fenomena dan kejadian 

di lingkungan rumah, madrasah , dan tempat bermain. 

Keterampilan  Memiliki kemampuan pikir dan indak yang produkif  dan 
kreaif dalam ranah abstrak dan konkret  sesuai dengan yang  
ditugaskan kepadanya. 

Kompetensi Lulusan Madrasah Tsanawiyah 

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Tsanawiyah 

diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut; 

Kompetensi Lulusan Madrasah Tsanawiyah 

Dimensi Kualiikasi Kemampuan
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efekif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

Pengetahuan  Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak 

mata. 

Keterampilan  Memiliki kemampuan pikir dan indak yang efekif dan 
kreaif dalam ranah abstrak dan konkret  sesuai dengan yang  
dipelajari dimadrasah  dan sumber lain sejenis.  

Struktur Kurikulum dan Pengorganisasian Kompetensi

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan 

pendidikan Madrasah Ibidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Masrasad Aliyah 
(MA) dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar (KD) yang diperlukan untuk 
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mencapainya.Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 diorganisasikan ke dalam empat 

KI. KI-1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan 
karakter diri dan sikap sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, 
sedangkan KI-4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus 
dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran seiap materi pokok yang 
tercantum dalam KI-3, untuk semua matapelajaran. KI-1 dan KI-2 idak diajarkan langsung, 
tetapi indirect teaching pada seiap kegiatan pembelajaran.

Kompetensi Ini dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas 
tertentu. Melalui kompetensi ini, integrasi verikal berbagai kompetensi dasar pada kelas 
yang berbeda dapat dijaga. 

Rumusan kompetensi ini menggunakan notasi sebagai berikut: 

1. Kompetensi Ini-1 (KI-1) untuk kompetensi ini sikap spiritual; 

2. Kompetensi Ini-2 (KI-2) untuk kompetensi ini sikap sosial; 

3. Kompetensi Ini-3 (KI-3) untuk kompetensi ini pengetahuan; dan 

4. Kompetensi Ini-4 (KI-4) untuk kompetensi ini keterampilan. 

Uraian tentang Kompetensi Ini untuk iap jenjang madrasah  dapat dilihat pada tabel 
berikut.

Kompetensi Ini menyatakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran 
adalah pasokan kompetensi. Dengan demikian, kompetensi ini berfungsi sebagai unsur 
pengorganisasi (organising element) kompetensi dasar. Kompetensi Ini akan menagih 
kepada iap mata pelajaran apa yang dapat dikontribusikannya dalam membentuk 
kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik.

Ibaratnya, Kompetensi Ini adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan 
dengan mempelajari iap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar 
mata pelajaran. Kompetensi Ini bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui 
pembelajaran berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. 
Kompetensi Ini yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap mata 
pelajaran harus tunduk pada Kompetensi Ini yang telah dirumuskan. Karena itu, semua mata 
pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap 

pembentukan Kompetensi Ini. 

Dalam konteks madrasah, Kompetensi Ini diibaratkan  anak tangga yang harus ditapaki 
peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi 

Ini (KI) meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan 
meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Ini, integrasi verikal berbagai kompetensi dasar 
(KD) pada kelas yang berbeda dapat dijaga. 

Sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan mulidimensi, Kompetensi Ini juga 
memiliki mulidimensi. Untuk kemudahan operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah 
sikap dipecah menjadi dua. Pertama, sikap spiritual yang terkait dengan tujuan pendidikan 

nasional membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kedua, sikap sosial yang 

terkait dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, 

mandiri, demokrais, dan bertanggung jawab. 

Kompetensi Ini bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran 
berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. Dalam hal ini mata 
pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang diajarkan pada mata 

pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Ini 
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yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap mata pelajaran harus 

tunduk pada Kompetensi Ini yang telah dirumuskan. Karena itu, semua mata pelajaran yang 
diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan 

Kompetensi Ini. 

Kompetensi Ini akan menagih kepada iap mata pelajaran apa yang dapat dikontribusikannya 
dalam membentuk kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Ibaratnya, 

Kompetensi Ini adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan 
mempelajari iap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata 
pelajaran. 

Dalam konteks ini, kompetensi ini adalah bebas dari mata pelajaran karena idak mewakili 
mata pelajaran tertentu. Kompetensi Ini menyatakan kebutuhan kompetensi peserta didik, 
sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi. Dengan demikian, kompetensi ini 
berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (organising element) kompetensi dasar. Sebagai 

unsur pengorganisasi, Kompetensi Ini merupakan pengikat untuk organisasi verikal dan 
organisasi horizontal kompetensi dasar.

Organisasi verikal kompetensi dasar adalah keterkaitan kompetensi dasar satu kelas dengan 
kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang 

berkesinambungan antar kompetensi yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal 

adalah keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan kompetensi dasar 

dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi proses saling 

memperkuat.

Rumusan Kompetensi Ini dalam buku ini menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk Kompetensi 
Ini sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Ini sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Ini 
pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi ini keterampilan. Urutan 
tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 
Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Contoh Tabel Kompetensi Ini 

Kelas I, II, III

KOMPETENSI INTI  
KELAS I

KOMPETENSI INTI  
KELAS II 

KOMPETENSI INTI  
KELAS III 

1. Menerima dan 

menjalankan ajaran agama 

yang dianutnya.

1.  Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya.

1.  Menerima dan 

menjalankan ajaran agama 

yang dianutnya.

2. Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan guru.

2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan 

guru.

2.  Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangganya.
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3. Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamai [mendengar, 
melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan 

di madrasah .

3.Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamai [mendengar, 
melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di 

rumah dan di madrasah .

3. Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamai [mendengar, 
melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di 

rumah dan di madrasah .

4. Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa 

yang jelas dan logis, 

dalam karya yang esteis, 
dalam gerakan yang 

mencerminkan anak 

sehat, dan dalam indakan 
yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

4.  Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa yang 

jelas dan logis, dalam karya 

yang esteis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam indakan 
yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak 

mulia.

4.  Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistemais dan 
logis, dalam karya yang 

esteis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam indakan 
yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.

Kelas IV,V,VI

KOMPETENSI INTI  
KELAS IV

KOMPETENSI INTI  
KELAS V 

KOMPETENSI INTI  
KELAS VI 

1. Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya 

1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama 

yang dianutnya.

1. Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya

2. Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya.

2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangganya serta 

cinta tanah air.

2. Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta 

tanah air.

3. Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamai dan menanya 
berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di 

madrasah  dan tempat 

bermain.

3. Memahami pengetahuan 

faktual dan konseptual 

dengan cara mengamai dan 
mencoba berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di 

rumah, di madrasah  dan 

tempat bermain.

3. Memahami pengetahuan 

faktual dan konseptual 

dengan cara mengamai 
dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di 

madrasah  dan tempat 

bermain.
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KOMPETENSI INTI  
KELAS IV

KOMPETENSI INTI  
KELAS V 

KOMPETENSI INTI  
KELAS VI 

4. Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistemais dan 
logis, dalam karya yang 

esteis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam indakan 
yang mencerminkan 

perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia.

4. Menyajikan pengetahuan 

faktual dan konseptual dalam 

bahasa yang jelas, sistemais, 
logis dan kriis   dalam karya 
yang esteis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam indakan 
yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak 

mulia.

4. Menyajikan pengetahuan 

faktual dan konseptual 

dalam bahasa yang jelas, 

sistemais,  logis dan 
kriis,dalam karya yang 
esteis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam indakan 
yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.

Tabel  Kompetensi Ini 

KOMPETENSI INTI  
KELAS VII 

KOMPETENSI INTI  
KELAS VIII 

KOMPETENSI INTI  
KELAS IX 

1. Menghargai dan 

menghayai ajaran agama 
yang dianutnya

1. Menghargai dan 

menghayai ajaran agama 
yang dianutnya

1.  Menghargai dan 

menghayai ajaran agama 
yang dianutnya

2. Menghargai dan 

menghayai perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efekif dengan 
lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya

2. Menghargai dan 

menghayai perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efekif dengan 
lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya

2. Menghargai dan 

menghayai perilaku 
jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efekif 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 

kejadian tampak mata

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.  Memahami 

dan menerapkan 

pengetahuan 

(faktual, konseptual, 

dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian 

tampak mata
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KOMPETENSI INTI  
KELAS VII 

KOMPETENSI INTI  
KELAS VIII 

KOMPETENSI INTI  
KELAS IX 

4. Mencoba, mengolah, 

dan menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodiikasi, dan 
membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di madrasah  

dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/

teori.

4. Mengolah,  menyaji dan 

menalar  dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodiikasi, dan 
membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di madrasah  

dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/

teori.

4. Mengolah,  menyaji dan 

menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodiikasi, dan 
membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

madrasah  dan sumber 

lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori.

Pergeseran Fokus  Mata Pelajaran

Pada Kurikulum 2013  terdapat perubahan/ pergeseran  fokus mata pelajaran. Rincian fokus 

mata pelajaran baik mata pelajaran umum maupun  Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 

Bahasa Arab  dipaparkan berikut. 

1. Al-Qur’an Hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, 
memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Akidah Akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan 

Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu mempertahankan 

keyakinan/keimanannya serta menghayai dan mengamalkan nilai-nilai al-asma’ al-
husna. Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan menghiasi diri  

akhlak terpuji (mahmudah) dan menjauhi serta menghindari diri dari akhlak tercela 

(madzmumah) dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam 

Islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik 

dalam kehidupan sehari-hari 

4. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan pada kemampuan mengambil ibrah/ 

hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan 
mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, poliik, ekonomi, iptek dan seni, dan 
lain-lain, untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan 
masa yang akan datang. 

5. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, 

membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan 

sikap posiif terhasap Bahasa Arab, baik resepif maupun produkif. Kemampuan 
resepif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami 
bacaan. Kemampuan produkif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat 
komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab 

serta sikap posiif terhadap bahasa Arab tersebut sangat pening dalam membantu 
memahami sumber ajaran Isalam yaitu al-Qur’an dan al- Hadis, serta kitab-kitab 
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berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. Untuk itu, Bahasa 

Arab di Madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa, 

yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu 

menyimak (mahaaratu al isimaa’), berbicara (mahaaratu al-kalaam), membaca 

(mahaaratul al Qiraa’ah), dan menulis (mahaaratu al kitaabah). 

Pergeseran Fokus Mata Pelajaran Umum

1. Pada hakikatnya IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk 

integrated sciences dan integrated social studies. Muatan IPA berasal dari disiplin 

Biologi, Fisika, dan Kimia, sedangkan muatan IPS berasal dari Sejarah, Ekonomi, 

Geograi, dan Sosiologi. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan program 
pendidikan yang berorientasi aplikaif, pengembangan kemampuan berpikir, 
kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung 

jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. 

2. Tujuan pendidikan IPS menekankan pada pemahaman tentang bangsa, semangat 

kebangsaan, patrioisme, dan akivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang 
atau space wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Tujuan pendidikan IPA menekankan pada pemahaman tentang lingkungan dan alam 

sekitar beserta kekayaan yang dimilikinya yang perlu dilestarikan dan dijaga dalam 

perspekif biologi, isika, dan kimia. Integrasi berbagai konsep dalam mata pelajaran 
IPA dan IPS menggunakan pendekatan trans-disciplinarity di mana batas-batas 
disiplin ilmu idak lagi tampak secara tegas dan jelas, karena konsepkonsep disiplin 
ilmu berbaur dan/atau terkait dengan permasalahanpermasalahan yang dijumpai 

di sekitarnya. Kondisi tersebut memudahkan pembelajaran IPA dan IPS menjadi 

pembelajaran yang kontekstual. 

4. Pembelajaran IPS diintegrasikan melalui konsep ruang, koneksi antar ruang, dan 

waktu. Ruang adalah tempat di mana manusia berakivitas, koneksi antar ruang 
menggambarkan mobilitas manusia antara satu tempat ke tempat lain, dan waktu 

menggambarkan masa di mana kehidupan manusia itu terjadi. 

5. Pembelajaran IPA diintegrasikan melalui konten biologi, isika, dan kimia. 
Pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara connected, yakni pembelajaran dilakukan 

pada konten bidang tertentu (misalnya isika), kemudian konten bidang lain yang 
relevan ikut dibahas. Misalnya saat mempelajari suhu (konten isika), pembahasannya 
dikaitkan dengan upaya makhluk hidup berdarah panas mempertahankan suhu tubuh 

(konten biologi), serta senyawa yang digunakan di dalam sistem Air Condiion (konten 

kimia)

Mata pelajaran Matemaika

Pergeseran fokus pada mata pelajaran Matemaika dipaparkan berikut.

1. Mulai dari pengamatan permasalahan konkret, kemudian ke semi konkret, dan 

akhirnya abstraksi permasalahan

2. rumus diturunkan oleh Peserta didik  dan permasalahan yang diajukan harus dapat 

dikerjakan Peserta didik  hanya dengan rumus-rumus dan pengerian dasar (idak 
hanya bisa mnggunakan tetapi juga memahami asal-usulnya) 
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3. Perimbangan antara matemaika dengan angka dan tanpa angka [gambar, graik, pola, 
dsb] 

4. Dirancang  supaya Peserta didik  harus berikir kriis untuk menyelesaikan 
permasalahan yang diajukan

5. Membiasakan Peserta didik  berikir algoritmis

6. Memperluas materi mencakup peluang, pengolahan data, dan staisik sejak kelas VII 
serta materi lain sesuai dengan standar internasional

7. Mengenalkan konsep pendekatan dan perkiraan

8. Merujuk pada standar internasional (PISA, TIMSS,) baik keluasan maupun kedalaman. 

Dimulai dengan permasalahan konkret berangsur dibawa ke bentuk abstrak (model). 

Menekankan peningnya prosedur [algoritma] dalam pemecahan masalah. Memuat 
berimbang antara bilangan, aljabar, bangun, data dan peluang pada iap kelas. Tidak 
selalu dihitung. Menekankan penguasaan pola [angka, bangun, aljabar,..] Tidak selalu 
eksak, bisa kira-kira. Tidak selalu memiliki informasi yang lengkap untuk diselesaikan

Mata Pelajaran IPS

Materi disajikan terpadu, idak dipisah dalam kelompok Geograi, Sejarah, Ekonomi, 
Sosiologi. Menggunakan Geograi sebagai plaform kajian dengan perimbangan semua 
kejadian dan kegiatan terikat dengan lokasi. Tujuannya adalah menekankan peningnya 
konekivitas ruang dalam memperkokoh NKRI. Kajian sejarah, sosiologi, budaya, dan ekonomi 
disajikan untuk mendukung terbentuknya konekivitas yang lebih kokoh. 

Diajarkan oleh satu orang guru yang memberikan wawasan terpadu antar mata kajian 

tersebut sehingga Peserta didik  dapat memahami peningnya keterpaduan antar mata 
kajian tersebut sebelum mendalaminya secara terpisah dan lebih mendalam pada jenjang 

selanjutnya

Mata Pelajaran PKn

1. Materi disajikan idak berdasarkan pada pengelompokkan menurut empat pilar 
kebangsaan tetapi berdasarkan keterpaduan empat pilar dalam pembentukan karakter 

bangsa 

2. Materi disajikan berdasarkan kebutuhan untuk menjadi warga negara yang 

bertanggung jawab (taat norma, asas, dan aturan)

3. Adanya kompetensi yang dituntut dari Peserta didik  untuk melakukan indakan nyata 
sebagai warga negara yang baik.

4. Pancasila dan Kewarganegaraan bukan hanya pengetahuan, tetapi ditunjukkan melalui 

indakan nyata dan sikap keseharian.

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

1. Hakikat pembelajaran Bahasa Indonesia 

 Hakekat pembelajaran sebagai proses belajar memahami dan memproduksi gagasan, 

perasaan, pesan, informasi, data, dan pengetahuan untuk berbagai keperluan 

komunikasi keilmuan, kesastraan, dunia pekerjaan, dan komunikasi sehari-hari baik 
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secara tertulis maupun lisan. Dalam kaitannya dengan memahami dan memproduksi 

gagasan, perasaan, pesan, informasi, data, dan pengetahuan untuk berbagai keperluan 

tersebut, kegiatan berpikir mempunyai peranan sangat pening. 

 Bahkan berpikir merupakan akivitas sentral yang memungkinkan peserta didik dapat 
memahami dan memproduksi gagasan dan lain-lain dengan baik. Oleh karena itu, 
guru harus menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses berpikir secara 

opimal.Proses berpikir opimal yang seharusnya melekat dan terus-menerus terjadi 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus disadari pendidik dan peserta didik dalam 

seiap episode pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan berbahasa dan berpikir 
merupakan ini dalam pembelajaran berbahasa Indonesia. 

2. Bahasa Indonesia sebagai Sarana Perekat Bangsa

 Bahasa Indonesia memiliki peran sentral untuk mempersatukan bangsa dan sarana 

pengembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik.Pada masa masa 

depan, peserta didik memerlukan pengalaman belajar berbahasa Indonesia sebagai 

perekat bangsa. Proses penghayatan ini perlu diprogramkan secara terencana dan 

bersistem. Dengan cara ini – melalui pengalaman belajar berbahasa Indonesia sebagai 

perekat bangsa – diharapkan akan terbangun jiwa dan semangat kebersamaan peserta 

didik. 

 Dengan demikian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa makin 

diperkuat melalui proses pendidikan di madrasah , sebagaimana tercerminkan dalam 

komunikasi sosial kultural yang harmonis di antara para penuturnya. Bahasa Indonesia 

juga berperan pening dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai keperluan, 
untuk berkomunikasi dengan seluruh warga bangsa dalam rangka membangun rasa 

dan ikatan kebersamaan secara nasional, membangun komunikasi efekif sehari-
hari, membangun relasi sosial yang harmonis (komunikasi yang bermartabat),  dan  

membangun kematangan emosional. 

 Pada sisi lain, sastra Indonesia berperan untuk penghalusan budi, peningkatan rasa 

kemanusiaan dan kepedulian sosial, penumbuhan apresiasi budaya, penyaluran 

gagasan, penumbuhan imajinasi, serta peningkatan ekspresi secara kreaif. 

3. Penghela Ilmu Pengetahuan

 Kemampuan berpikir logis, kriis, kreaif, inovaif, dan bahkan invenif peserta didik 
perlu secara sengaja dibina dan dikembangkan. Untuk melakukan hal itu, mata 

pelajaran bahasa Indonesia menjadi wadah strategis. Melalui membaca, menulis, 

mendengarkan, dan berbicara peserta didik dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir tersebut secara terus-menerus yang akan diteruskan juga melalui mata 
pelajaran yang lain. Hal itu harus benar-benar disadari semua guru BI agar dalam 
menjalankan tugasnya dapat mewujudkan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai 

wadah pembinaan/pengembangan kemampuan berpikir.

 Dengan mengembangkan kemampuan berpikir logis, kriis, kreaif, dan inovaif 
maka peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan akan terus 

berkembang seiring dengan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri.Di lain pihak, 

penguatan fungsi bahasa Indonesia sebagai kunci menguasai ilmu pengetahuan akan 

memperkukuh posisi bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. 
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 Jika kemampuan berbahasa Indonesia Peserta didik  memadai maka akan diperoleh 

penguasaan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Tentu saja, peran bahasa Indonesia 

dalam kehidupan sehari-hari harus mendukung kondisi tersebut, bahwa akses menuju 
penguasaan ilmu pengetahuan adalah bahasa Indonesia, melaluikomunikasi lisan 

maupun tulisan. 

4. Penghalus Budi Pekeri

 Lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup kemampuan berbahasa dan 

bersastra. Melalui jenis teks sastra, bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai sarana 

penghalus budi pekeri Peserta didik . Sastra Indonesia sebagai media ekspresi sikap 
kriis dan kreaif terhadap berbagai fenomena kehidupan mampu menumbuhkan 
kehalusan budi, keseiakawanan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan mampu 
membangun kencerdasan kehidupan masyarakat. 

 Pembelajaran sastra dapat membentuk sikap kriis dan kreaif serta kepekaan 
terhadap berbagai fenomena kehidupan di lingkungan sosial budaya ataupun di 

lingkungan alam sekitar. Bersastra dapat diwujudkan melalui kegiatan apresiasi dan 

produksi karya sastra (puisi, iksi, dan drama). 

 Kegiatan apresiasi karya sastra yang diawali dari membaca harus menjadi kegiatan 

pening dalam pembelajaran bersastra peserta didik. Melalui membaca puisi, iksi, 
naskah drama atau mendengarkan rekaman atau pembacaan puisi, cerpen, penggalan 

novel, dan/atau naskah drama peserta didik terlibat dalam kegiatan resepif. Pada 
kesempatan yang lain, peserta didik diajak untuk terlibat dalam kegiatan produkif 
untuk menulis atau menghasilkan puisi, cerpen, penggalan novel, dan/atau naskah 
drama. 

 Melalui kegiatan produkif lisan atau tulis peserta didik juga dapat  mempresentasikan 
kinerja apresiaifnya. Dengan demikian, kegiatan resepif dan produkif dalam 
bersastra akan menjadi kegiatan sambung-menyambung dalam iklim pembelajaran 
yang menyenangkan. 

5. Pelestari Budaya Bangsa

 Bahasa Indonesia merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu terus dilestarikan 

eksistensinya. Sebagai bagian dari budaya bangsa yang dijunjung inggi, eksistensi 
bahasa Indonesia akan terus bertahan dan bahkan menguat bila dilestarikan seiap 
penuturnya. Pembelajaran bahasa Indonesia dan komunitas madrasah  pada 

umumnya, akan sangat kondusif untuk melestarikan eksistensi bahasa Indonesia 

mengingat peserta didik dan guru merupakan kelompok strategis di masyarakat untuk 

melestarikan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bagian dari budaya bangsa.

 Bahasa sebagai merupakan salah satu bagian dari unsur-unsur kebudayaan universal 
idaklah terlepas dari unsur kebudayaan lain. Bahasa adalah unsur yang berperan 
dalam melangsungkan kehidupan masyarakat dan bersama unsur yang lain bersatu 

dalam kerangka kebudayaan. 

 Sebagaimana contoh, untuk keperluan keselamatan hidup diperlukan bahasa bersama 

dengan unsur religi sebagai isi, untuk mengekpresikan nilai budaya yang diperolehnya 

diperlukan juga unsur bahasa bersama-sama dengan seni sebagai isi.Pengungkapan 
unsur religi dan seni tersebut melalui bahasa menunjukkan fungsi bahasa sebagai 

pelestari budaya bangsa.
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Mata Pelajaran Prakarya

Dibekali pengetahuan yang cukup tentang material, proses, dan alat beserta sumberdaya 

yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah karya. Menerapkan pengetahuan tersebut 

untuk terampil dalam berkarya dengan cara yang efekif dan eisien dengan cara 
menganalisis material, proses, dan alat yang diperlukan 

Mata Pelajaran Seni Budaya

Diberikan pengetahuan dan penguasaaan teknik dasar yang cukup supaya gemar berkesenian 

yang berbudaya untuk meningkatkan kepekaan dan apresiasi terhadap produk dan nilai seni 

budaya. Memahami keberagaman dan keunikan dari seiap aspek seni agar dapat merasakan 
keindahan produk dan nilai seni budaya.

Mata Pelajaran PJOK

Integrasi antara pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bukan hanya keterampilan, 

tetapi harus ada pengetahuan yang mendasarinya, serta sikap yang harus dapat dibentuk 

melalui PJOK. Mengedepankan permainan yang menarik bukan aturan olahraga yang ketat

Mata Pelajaran Bahasa Inggris

Penekanan pada conversaion, reading, wriing pracices. Mengasumsikan anak belum 
pernah belajar bahasa Inggris secara formal pada saat masuk Kelas VII.

Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu pada Kurikulum Madrasah 

Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan 

melalui Kompetensi Ini. Selain itu, Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam berbagai mata 
pelajaran yang pada gilirannya berfungsi sebagai sumber kompetensi. Mata pelajaran 

yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi tersebut harus mengacu pada ketentuan 

yang tercantum pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, 
khususnya ketentuan pada Pasal 37. 

Selain jenis mata pelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi, juga diperlukan 

beban belajar per minggu dan per semester atau per tahun. Beban belajar ini kemudian 

didistribusikan ke berbagai mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi yang 

diharapkan dapat dihasilkan oleh iap mata pelajaran.

Berkaitan dengan mata pelajaran dan alokasi waktu ini karakterisik  
Kurikulum 2013 adalah mengurangi mata pelajaran tetapi menambah jam belajar (alokasi 
waktu). Hal ini dapat dilihat pada struktur kurikulum. 

Karakterisik Pembelajaran  pada Kurikulum 2013

Dalam rangka mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan 

pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: (1) berpusat pada peserta didik, (2) 

mengembangkan kreaivitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan 
menantang, (4) bermuatan nilai, eika, esteika, logika, dan kinesteika, dan (5) menyediakan 
pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode 



22 Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efekif, eisien, dan bermakna. 

Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah 

ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan 

yang sesuai dengan lingkungan dan jaman tempat dan waktu ia hidup. Kurikulum 2013 

menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan idak dapat dipindahkan begitu saja 
dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk 

secara akif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk 
itu pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta 

didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kogniifnya. Agar benar-benar 
memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras 

mewujudkan ide-idenya. 4 

Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana belajar 

yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka 
sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk menii anak tangga 
yang membawa peserta didik kepemahaman yang lebih inggi, yang semula dilakukan dengan 
bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus 

bergeser dari “diberi tahu” menjadi “akif mencari tahu”. 

Di dalam pembelajaran, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta 

didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju 

kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, 

dan dari yang bersifat konkrit menuju abstrak. Sebagai manusia yang sedang berkembang, 

peserta didik telah, sedang, dan/atau akan mengalami empat tahap perkembangan 

intelektual, yakni sensori motor, pra-operasional, operasional konkrit, dan operasional 
formal. Secara umum jenjang pertama terjadi sebelum seseorang memasuki usia madrasah, 

jejang kedua dan keiga dimulai keika seseorang menjadi peserta didik di jenjang pendidikan 
dasar, sedangkan jenjang keempat dimulai sejak tahun kelima dan keenam madrasah dasar. 

Proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik. Proses tersebut mungkin 

saja terjadi akibat dari simulus luar yang diberikan guru, teman, lingkungan. Proses tersebut 
mungkin pula terjadi akibat dari simulus dalam diri peserta didik yang terutama disebabkan 
oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula terjadi sebagai gabungan dari simulus 
luar dan dalam. Dalam proses pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua simulus 
pada diri seiap peserta didik. 

Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat secara akif mengembangkan 
potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan pengalaman belajar bagi peserta 

didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka mengembangkan 

potensi yang dimiliki mereka menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum 

atau lebih. Pengalaman belajar tersebut semakin lama semakin meningkat menjadi kebiasaan 

belajar mandiri dan ajeg sebagai salah satu dasar untuk belajar sepanjang hayat. 

Karakterisik pembelajaran pada seiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar 
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka 

konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan 

kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari ingkat 
kompetensi dan ruang lingkup materi.
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Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakuppengembangan 

ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk seiap satuan 
pendidikan. Keiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) 
yang berbeda. Sikap diperoleh melalui akivitas; “menerima,menjalankan, menghargai, 
menghayai, dan mengamalkan”. Pengetahuandiperoleh melalui akivitas“ mengingat, 
memahami, menerapkan,menganalisis, mengevaluasi, mencipta. 

Keterampilan diperoleh melalui akivitas“ mengamai, menanya, mencoba, menalar, 
menyaji, danmencipta”. Karaktersiik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehanturut 
serta mempengaruhi karakterisik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah 
(scieniic), temaik terpadu (temaik antarmata pelajaran), dan temaik (dalam suatu mata 
pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/peneliian (discovery/
inquiry learning). 

Untuk mendorong kemampuan peserta didik agar menghasilkan karya kontekstual, 

baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan 
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah(project based 
learning).

Karakterisik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakterisik kompetensi. 
Pembelajaran temaik terpadu di MI/Paket A  disesuaikan dengan ingkat perkembangan 
peserta didik. Karakterisik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakterisik 
kompetensi. Pembelajaran temaik terpadu di MTs/SMPLB/Paket B, disesuaikan dengan 
ingkat perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran di MTs/SMPLB/Paket B 
disesuaikan dengan karakterisik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran 
dengan mempertahankan temaik terpadu pada IPA dan IPS.

Karakterisik proses pembelajaran di MA/SMALB/MAK/MAK/Paket C Kejuruan secara 
keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan temaik masih dipertahankan.

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan keiga ranahtersebut 
secara utuh/holisik, arinya pengembangan ranah yang satu idakbisa dipisahkan dengan 
ranah lainnya.Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi 

yang mencerminkan  keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam 

membelajarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan perlu diperimbangkan rambu-rambu 
berikut.

Pembelajaran Sikap

Sesuai dengan karakterisik sikap, maka salah satu alternaif yang dipilih adalah proses afeksi 
mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayai,hingga mengamalkan. Seluruh 
akivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik 
untuk melakukan akivitas tersebut. KI-1 dan  KI-2 yang berfokus pada aspek afekif harus 
dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran seiap materi pokok yang 
tercantum dalam KI-3 dan KI 4. Semua Kompetensi Dasar dari KI-1 dan KI-2 idak diajarkan 
langsung, tetapi indirect teaching pada seiap kegiatan pembelajaran.

Pembelajaran Pengetahuan

Pembelajaran  pengetahuan dilakukan melalui akivitas mengetahui, 
memahami,menerapkan, menganalisis, mengevaluasi,hingga mencipta.Karakteriik akiviitas 
belajar dalam domain pengetahuanini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan akivitas 
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belajardalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan sainiik, temaik 
terpadu, dan temaik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan, 
peneliian(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik agar  dapat 

menghasilkan karya kreaif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan 
menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (project based learning).

Pembelajaran Keterampilan

Pembelajaran keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamai, menanya, 
mencoba,menalar,menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik)  ataupunsubtopik) 

mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk 

melakukan proses pengamatahingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut 

perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan atau 

peneliian (discovery/ inquirylearning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning).

Dalam konteks madrasah juga dipaparkan pembelajaran untuk menumbuhkan KI 1 dan KI 2. 

Sebagai rangkaian untuk mendukung Kompetensi Ini, capaian pembelajaran mata pelajaran 
diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian Kompetensi Ini adalah melalui 
pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusannya 

dikembangkan dengan memperhaikan karakterisik peserta didik, kemampuan awal, serta 
ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian.

Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual (mendukung KI-1)  . Kelompok kompetensi dasar 
sikap sosial (mendukung KI-2) ). Kelompok kompetensi dasar pengetahuan (mendukung KI-3) 
. Kelompok kompetensi dasar keterampilan (mendukung KI-4) . 

Uraian kompetensi dasar yang rinci ini adalah untuk memasikan bahwa capaian 
pembelajaran idak berheni sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke 
keterampilan, dan bermuara pada sikap. Melalui Kompetensi Ini, iap mata pelajaran 
ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi juga memuat 

kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Selain itu juga 

memuat pesan tentang peningnya memahami mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari 
pembentukan sikap. Hal ini pening mengingat kompetensi pengetahuan sifatnya dinamis 
karena pengetahuan masih selalu berkembang.

Kemampuan keterampilan akan bertahan lebih lama dari kompetensi pengetahuan, 

sedangkan yang akan terus melekat pada dan akan dibutuhkan oleh peserta didik adalah 

sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok Kompetensi Ini sikap (KI-1 dan KI-2) bukanlah 
untuk peserta didik karena kompetensi ini idak diajarkan, idak dihafalkan, dan idak 
diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran 

tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual sangat pening yang terkandung dalam 
materinya. 

Dengan kata lain, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual (mendukung 

KI-1) dan individual-sosial (mendukung KI-2) dikembangkan secara idak langsung (indirect 
teaching) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (mendukung KI-3) dan 
keterampilan (mendukung KI-4)
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Pendekatan Sainiik dalam Pembelajaran 

Permendikbud Nomor.65 Tahun 2013 tentang Standar Proses mengamanatkan penggunaan 

pendekatan sainiik dengan menggali informasi melalui mengamai, menanya, 
mengeksplorasi, menalar, dan mencoba. 

Akiitas Mengamai

Tahap mengamai mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull 
learning). Metode ini memiliki keunggulan  tertentu, seperi menyajikan media objek secara 
nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. 

Metode mengamai sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, 
sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang inggi. Dengan metode 
observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis 
dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.

Pendekatan sainiik seperi telah dikemukan di atas juga  diterapkan di dalam kurikulum 
2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Melalui penguasaan berbagai jenis 

konsep seperi yang terdapat di dalam Kurikulum Madrasah 2013, keterampilan 
(mengamai,menanya, menngekplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi) akan 
memperkuat pencapaian kompetensi peserta didik dalam pembelajaran PAI.

Pada tahap mengamai, kegiatan pembelajaran PAI dapat dilakukan dengan  mengamai 
simulasi teman, tayangan TV/rekaman video, mengamai gambar atau mengamai lingkungan 
sekitar. 

Akiitas Bertanya

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari ‘bertanya’. Bertanya dalam 
pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai 

kemampuan berpikir Peserta didik . Bagi peserta didik, kegiatan bertanya merupakan bagian 

pening dalam pelaksanaaan pembelajaran. 

Peserta didik dalam mengajukan pertanyaan didorong rasa ingin tahu. Seiap pertanyaan 
merupakan saat yang berguna, karena saat ini akan memusatkan seluruh perhaian 
untuk memahami sesuatuyang baru. Seiap pertanyaan yang diutarakan menunjukan 
bahwa Peserta didik  menyadari adanya suatu masalah. Peserta didik  merasa kekurangan 
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pengetahuan seputar materi yang diajarkan oleh guru. Guru harus mampu merangsang 

minat Peserta didik  bertanya serta mampu merespon seiap pertanyaan dengan baik.
Adapunketerampilan bertanya yang harus dimiliki Peserta didik  keika bertanya yaitu 
frekuensi pertanyaan selama proses pembelajaran, substansi pertanyaan, bahasa, suara, 

dan kesopanan. Seorang Peserta didik  yang dibiasakan untuk bertanya maka Peserta didik  

tersebut akan.

Akiitas Mengeksplorasi

Kegiatan ekplorasi adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar tecipta suasana kondusif 

yang memungkinkan Peserta didik  dapat melakukan akivitas isik yang memaksimalkan 
pengunaan panca indera dengan berbagai cara, media, dan pengalaman yang bermakna 

dalam menemukan ide, gagasan, konsep, dan/atau prinsip sesuai dengan kompetensi mata 

pelajaran.

Dalam kegiatan eksplorasi, guru dapat melakukan: (1) melibatkan peserta didik mencari 

informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan 

menerapkan prinsip  belajar dari aneka sumber; (2) menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain; (3) memfasilitasi terjadinya 
interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber 

belajar lainnya; (4) melibatkan peserta didik secara akif dalam seiap kegiatan pembelajaran; 
dan (5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau 

lapangan.

Akiitas Menalar/Mengasosiasi

Penalaran adalah proses berikir yang logis dan sistemais atas fakta-kata empiris yang 
dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud 
merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran nonilmiah idak selalu idak bermanfaat. 
Isilah menalar di sini merupakan padanan dari associaing; bukan merupakan terjemanan 
dari reasonsing, meski isilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. 

Karena itu, isilah akivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 
dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran 

asosiaif. Isilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemamuan mengelompokkan 
beragam ide dan mengasosiasikan beragam perisiwa untuk kemudian memasukannya 
menjadi penggalan memori. 

Mengkomunikasi/ Membuat Jejaring

Pada tahap ini peserta didik memaparkan hasil pemahamannya terhadap suatu konsep/

bahasan secara lisan atau tertulis. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan 

presentasi laporan hasil percobaan, mempresentasikan peta konsep, dan lain-lain.

Penilaian Dalam Kurikulum 2013

Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, penilaian dalam pengerian ini mencakup: 
penilaian otenik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, 
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ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian ingkat kompetensi, ujian mutu 
ingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian madrasah, yang diuraikan secara ringkas 
sebagai berikut.

1. Penilaian otenik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk 
menilai mulai dari masukan (input), proses,dan keluaran (output) pembelajaran. 

2. Penilaian diri (self assessment) merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh 

peserta didik secara relekif untuk membandingkan posisi relaifnya dengan kriteria 
yang telah ditetapkan. 

3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai 

keseluruhan enitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan 
atau kelompok di dalam (in class) atau di luar kelas (out class) khususnya pada 

perubahan sikap/perilaku dan keterampilan peserta didik.

4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 

peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau 

kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai 

kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau 

lebih sesuai perencanaan yang dibuat antara pendidik dan peserta didik. 

6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu 

kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester melipui seluruh indikator 
yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode tersebut. 

7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan 

melipui seluruh indikator yang merepresentasikan semua kompetensi dasar pada 
semester yang sudah berjalan. 

8. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan 

pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian 

ingkat kompetensi. Cakupan UTK melipui sejumlah Kompetensi Dasar yang 
merepresentasikan Kompetensi Ini pada ingkat kompetensi tersebut. 

9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan 

kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian 

ingkat kompetensi. Cakupan UMTK melipui sejumlah Kompetensi Dasar yang 
merepresentasikan Kompetensi Ini pada ingkat kompetensi tersebut. 

10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran 

kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian 

Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional. 

11. Ujian Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar 

kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan. 

Bentuk Penilaian dan Panduan Pengembangan Bentuk Penilaian
Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensisikap, pengetahuan, dan 

keterampilan  diipaparkan  berikut.
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A.  Penilaian kompetensi sikap
Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian 
“teman sejawat”(peer evaluaion) oleh  peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan 

untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah datar cek atau skala 
penilaian (raing scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

Teknik Observasi 

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan 
menggunakan indera, baik secara langsung maupun idak langsung dengan menggunakan 
pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamai. Contoh 
pengembangan instrumen  datar cek untuk penilaian sikap, yang terintegrasi dengan aspek 
pengetahuan.

KD 2.1 dalam Konteks KD 3.2 dan 4.2

Indikator sikap

1. Menyelesaikan tugas  membaca dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu (tanggung 
jawab)

2. Menanggapi simpulan perbedaan  yang disampaikan teman dengan menggunakan 

intonasi  dan pilihan kata yang idak menyinggung orang lain (santun)

3. Mendeskripsikan hasil  perbedaan beberapa teks observasi  karya sendiri (jujur)

Contoh lembar Pengamatan Penilaian KD 2.1 dalam konteks KD 3.2 dan KD 4.2 dengan datar 
cek

Aspek Sikap Deskriptor
Tanda Cek

Ya Tidak
tanggung 

jawab  

Menyelesaikan tugas  membaca dengan 

sungguh-sungguh dan tepat waktu 

santun

Menanggapi simpulan perbedaan  yang 

disampaikan teman dengan menggunakan  

pilihan kata yang idak menyinggung orang lain

Jujur

Mendeskripsikan   perbedaan dengan usaha  

sendiri (idak mencontek)
Mau  menerima kriik dan mengriik sesuai fakta 

Perolehan Skor

Nilai = -------------------- X    Skor ideal = NA

Skor Maksimal

SkalaPenilaian (Raing Scale) 

Sikap bisa juga dinyatakan dengan menggunakan skala penilaian lebih dari dua kategori, 
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misalnya 1, 2, dan 3. Tetapi seiap kategori harus dirumuskan deskriptornya sehingga penilai 
mengetahui kriteria secara akurat kapan mendapat skor 1, 2, atau 3. Datar kategori beserta 
deskriptor kriterianya itu disebut rubrik. Di lapangan sering dirumuskan rubrik universal, 
misalnya 1 = kurang, 2 = cukup, 3 = baik. Deskriptor semacam ini belum akurat karena kriteria 

kurang bagi seorang penilai belum tentu sama dengan penilai lain, karena itu deskriptor 

dalam rubrik harus jelas dan terukur. Berikut contoh penilaian sikap dengan raing scale 

beserta rubriknya.

Lembar Pengamatan Penilaian KD 2.1 dalam konteks KD 3.2 dan KD 4.2

Aspek 
Sikap Deskriptor

Skor
3 2 1

Tanggung 

jawab  

Menyelesaikan tugas  

membaca dengan 

sungguh-sungguh dan 
tepat waktu 

Menyelesaikan 

semua tugas

Menyelesaikan 

lebih 50% 
tugas 

Kurang dari 50%

Santun

Menanggapi simpulan 

perbedaan  yang 

disampaikan teman 

dengan menggunakan  

pilihan kata yang idak 
menyinggung orang lain

Selalu 

memberikan 

tanggapan 

disampaikan 

dengan kata dan 

ekspresi santun 

Kadang 

menanggapi 

dengan 

ekspresi  dan 

kata yang 

kurang santun 

Seiap memberi 
tanggapan 

menyakii/ 
menjatuhkan 

Jujur

Mendeskripsikan   

perbedaan dengan 

usaha  sendiri (idak 
mencontek)

Selalu berusaha 

mengerjakan 

sendiri (idak 
mencontek) 

Ada sebagian 

yang 

mencontek 

teman

sering 

mencontek/ 

duplikasi milik 

teman/ orang 

lain

Penilaian Diri dalam Penilaian Sikap

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.

Contoh penilaian diri

No. Sikap yang diamai
Tanda Cek

Ya Tidak
1 Tanggung jawab

a. Saya melakukan observasi dengan penuh konsentrasi
b. Saya melakukan observasi dengan tahapan yang disepakai
c. Saya menyelesaikan tugas menulis hasil observasi sampai 

selesai
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2 Jujur

a. Saya mendapatkan data observasi tanpa menyontek data 
teman

b. Saya menyusun laporan sesuai data hasil observasi tanpa 
mengurangi dan melebihi

c. Saya membuat laporan dengan pilihan kata dan kalimat 

yang saya susun sendiri

3 Santun 

a. Sebelum menanggapi laporan teman, terlebih dahulu 

saya mengacungkan tangan untuk meminta kesempatan 

menanggapi

b. Saya menanggapi laporan teman dengan intonasi datar dan 

ekpresi wajah ramah

c. Saya menanggapi laporan teman dengan kata-kata yang 
idak menyinggung teman

Jumlah Tanda Cek

Penilaian Antar Peserta Didik

Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar penilaian antarpeserta didik untuk penilaian sikap dicontohkan berikut.

Contoh instrumen penilaian antarpesertadidik

No. Sikap yang diamai
Tanda Cek

Ya Tidak
1 Tanggung jawab

a.  melakukan observasi dengan penuh konsentrasi
b.  melakukan observasi dengan tahapan yang disepakai
c. menyelesaikan tugas menulis hasil observasi sampai selesai

2 Jujur

a. mendapatkan data observasi tanpa menyontek data teman
b. menyusun laporan sesuai data hasil observasi tanpa 

mengurangi dan melebihi

c. membuat laporan dengan pilihan kata dan kalimat yang saya 

susun sendiri

3 Santun 

a. Sebelum menanggapi laporan teman, terlebih dahulu  

mengacungkan tangan untuk meminta kesempatan 

menanggapi

b. menanggapi laporan teman dengan intonasi datar dan ekpresi 

wajah ramah
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c. Saya menanggapi laporan teman dengan kata-kata yang idak 
menyinggung teman

Jumlah Tanda Cek

Penilaian Dengan Jurnal

Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil 

pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan 

perilaku.Penilaian jurnal dicontohkan berikut:

 
CONTOH JURNAL  PENILAIAN SIKAP 

Nama    : ____________________________________________ 
Kelas    : ____________________________________________ 

No.  Hari/Tanggal 
Sikap/Perilaku  Keterangan 

Positif  Negatif   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

 
 
Kesimpulan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 

Penilaian pengetahuan pada pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan secara terintegrasi 

dengan keterampilan. Dengan kata lain, penilaian pengetahuan idak teoriis tetapi dalam 
konteks membaca atau menulis. 

Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, 
menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Instrumen tes 

lisan berupa datar pertanyaan.  Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau 
projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakterisik tugas. 
Penilaian pengetahuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia perlu diintegrasikan dengan 

keterampilan berbahasa sehingga idak teoriis. Penilaian pengetahuan terintegrasi dengan 
keterampilan

C. Penilaian Kompetensi Ketrampilan
Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian 

yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 

menggunakan tes prakik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan 
berupa datar cek atau skala penilaian (raing scale) yang dilengkapi rubrik.
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Tes Prakik

Tes prakik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu 
akivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia tes prakik dapat berupa prakik menulis, mempresentasikan hasil, membacakan 
hasil ringkasan, dan seterusnya. Contoh tes prakik menulis dan mempresentasikan 
tulisannya dicontohkan berikut.

KD: 4.2  Indikator 

1. Peserta didik  mampu menyusun pendahuluan teks eksplanasi yang berisi deinisi 
suatu perisiwa terjadinya suatu proses/ perisiwa 

2. Peserta didik  mampu menyusun deinisi sebagai pendahuluan teks eksplanasi
3.  Peserta didik  mampu menyusun deret penjelas rangkaian proses terjadinya perisiwa 

secara lengkap dengan bahasa yang efekif sehingga mudah dipahami
4. Peserta didik  mampu menyusun interpretasi tentang proses yang terjadi  dengan isi 

dan kalimat yang sesuai

5. Peserta didik  mampu mempresentasikan teks eksplanasi yang ditulis dengan peraga 

yang kreaif,  pembukaan secara unik, pemaparan deret secara  bervariasi
6. Peserta didik  mampu memilih kalimat yang efekif  dan variaif untuk 

mempresentasikan tulisannya.  

Contoh Tugas Prakik

1.  Tentukan perisiwa alam yang akan kalian tulis!
2.  Cari informasi dari  buku IPA/ internet atau wawancara dengan pakar tentang 

perisiwa alam yang kalian tulis!
3.  Susun informasi dan data yang kalian peroleh menjadi teks eksplanasi yang sesuai!
4.  Presentasikan apa yang kamu tulis dan gunakan  peraga yang kreaif untuk mendukung 

presentasimu!

Contoh Rubrik Penulisan Teks Eksplanasi 

Kriteria 3 2 1
• Judul menyatakan proses terjadinya 

sesuatu

• Judul ditulis dengan huruf awal huruf 

capital

• Judul tanpa menggunakan iik

• (bobot 1)

Memuat iga 
unsur

Memuat dua 

unsur 

Memuat satu 

unsur

Bagian awal teks sudah berisi kalimat 

deinisi yang  menyatakan hal umum dan 
ciri pembeda

menggunakan adalah/ ialah  Tanda baca  

tepat

(bobot 1)

Memuat iga 
unsur

Memuat dua 

unsur 

Memuat satu 

unsur
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Ketuntasan belajar ditentukan seperi pada tabel berikut. 

Keterangan:

SB  = Sangat Baik C    = Cukup

B    =  Baik        K    = Kurang

Kriteria ketuntasan belajar minimal untuk kompetensi pada kategori KI-3 dan  KI-4 adalah  
B- (2.66). Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan dengan 
memperhaikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh matapelajaran, yakni jika 
proil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik (B) menurut standar yang 
ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan. 

Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan belum tuntas belajar untuk 
menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai < 2.66 dari hasil tes 

formaif. Seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk menguasai KD yang 
dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai ≥ 2.66 dari hasil tes formaif. Bagi peserta 
didik yang belum tuntas untuk kompetensi tertentu harus mengikui pembelajaran remedial, 
sedangkan bagi yang sudah tuntas boleh mempelajari kompetensi berikutnya.

Untuk mengetahui apakah peserta didik sudah atau belum tuntas menguasai suatu 

kompetensi dapat melihat posisi nilai yang diperoleh berdasarkan tabel konversi nilai berikut.
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Tabel konversi nilai

Apabila peserta didik memperoleh nilai antara 66 MI. 70, dia ada pada posisi predikat 

B- untuk kategori pengetahuan atau keterampilan. Arinya, peserta didik tersebut sudah 
mencapai ketuntasan dalam menguasai kompetensi tertentu.

Tugas

a. Setelah membaca karakterisik  Kurikulum 2013, berkelompoklah menjadi 5 
kelompok dengan anggota  5-6 orang!

b. Tiap kelompok menuliskan  karakterisik umum Kurikulum 2013!

c.  Tiap kelompok menerima 8 potongan kertas dan membuat pertanyaann 

jawaban berkaitan dengan karakterisik Kurikulum 2013 (sisi luar pertanyaan 
dan sisi dalam jawaban)!

d. Tiap kelompok saling bertanya (adu cepat) berdasarkan pertanyaan dan 

jawaban yang dibuat. Pertanyaan yang sudah keluar idak boleh ditanyakan 
lagi.
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SESI 2

Dokumen 1 Kurikulum Madrasah 2013

kk Pendahuluan 
Dalam konteks Kurikulum Madrasah 2013   Dokumen 1 kurikulum  tetap dikembangkan oleh 

satuan pendidikan. Pada modul ini dibahas perbedaan Dokumen 1 pada KTSP dan Dokumen 

1 pada Kurikulum Madrasah 2013   pengaturan ekstrakurikuler, dan pengaturan mulok.  

Modul 2 ini membahas (a) karakterisik Dokumen 1 di madrasah  dalam konteks Kurikulum 
Madrasah (b) karakterisik mulok, dan (c) karakterisik ekskul dalam Kurikululum 2013.

kk Tujuan Sesi
Setelah melakukan Kegiatan 1  ini diharapkan peserta menguasai hal-hal berikut. 

1. Menjelaskan  karakterisik  umum Dokumen 1 berdasarkan Kurikulum 2013

2.  Menjelaskan karakterisik ekstrakurikuler  berdasarkan  Kurikulum 2013

3. Menjelaskan karakterisik muatan lokal (mulok) pada Kurikulum 2013.

4. Menyusun dokumen 1 Kurikulum madrasah sesuai implementasi Kurikulum 2013.

kk Skenario Training

Kegiatan 1

Waktu Kegiatan Hasil yang 
diharapkan Material

10 menit • Pengantar Kesepakatan 

bersama

40 menit • Beberapa peserta diminta 
mengambil bola-bola yang 
berisi kata tanya

• Peserta menuliskan 
pertanyaan berkaitan 

dengan dokumen 

1 madrasah  sesuai  

Kurikulum 2013

• Peserta diminta membaca 
contoh dokumen 1 

madrasah  berdasarkan 

Kurikulum 2013

Pemahaman 

karakterisik 
Dokumen 1 pada 

Kurikulum 2013

Kertas plano dan  spidol

Materi Karakterisik 
Dokumen 1 pada 

Kurikulum 2013
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• Peserta berdiskusi 
kelompok mengomentari  

contoh dokumen 1 

berdasarkan materi 

pengayaan pada modul

• wakil kelompok  
mempresentasikan hasil

• trainer memberi 
penguatan tentang   

karakterisik Dokumen 1 
pada Kurikulum 2013

30 menit • Peserta berdiskusi  

perbedaan karakterisik 
Dokumen 1 pada KTSP 

dan pada  Kurikulum 

Madrasah 2013   

ekstrakurikuler, dan 

mulok.  

Pemahaman 

karakterisik 
Dokumen 1 pada 

Kurikulum 2013

Post it 

60 menit • Trainer membagi peserta 

menjadi dua kelompok. 

• Masing-masing anggota 
kelompok membaca 

materi tentang 

karakterisik  ekskul dan 
mulok 

• Seiap kelompok 
memajangkan hasilnya 

dan anggota kelompok 

yang lain saling belanja 

dan saling menilai 

Pemahaman 

tentang  ekskul, 

dan mulok pada 

Kurikulum 2013

Video mulok dan ekskul  

berdasarkan Kurikulum 

2013

Penguatan

 Trainer menayangkan 

penguatan Dokumen 1, 

ekskul, dan mulok dalam 

Kurikulum 2013 

Pemahaman 

tentang 

Dokumen 1, 

ekskul, dan 

mulok pada 

Kurikulum 2013

Power pointDokumen 1, 

ekskul, dan mulok pada 

Kurikulum 2013
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 Kegiatan 1

Mendiskusikan Karakteristik Dokumen 1 Kurikulum 
Madrasah 2013

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah laihan berikut!

Baca dan diskusikan materi berikut!

Pengantar

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang 

berjumlah sekitar 17.500. Penduduk Indonesia berdasarkan pada Sensus Penduduk tahun 

2010 berjumlah lebih dari 238 juta jiwa. Selain populasinya yang relaif padat, Indonesia juga 
memiliki berbagai keragaman. Keragaman yang menjadi karakterisik dan keunikan Indonesia 
antara lain dari segi geograis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, latar 
belakang dan kondisi sosial budaya, dan berbagai keragaman lainnya yang terdapat di seiap 
daerah. Sebagai akibat turunannya, keragaman tersebut selanjutnya melahirkan ingkatan 
kebutuhan dan tantangan pengembangan yang berbeda antar daerah dalam rangka 

meningkatkan mutu dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di seiap daerah. 

Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidikan 
yang sesuai dengan karakterisik daerah. Begitu pula halnya dengan kurikulum sebagai 
jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk 

merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional berikut.

1.  Pasal 36 Ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis 

pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversiikasi sesuai dengan satuan 
pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 

2.  Pasal 36 Ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 

pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

memperhaikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) 
peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi 
daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan 
dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) 
dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

3.  Pasal 38 Ayat (2) mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh seiap kelompok atau satuan 
pendidikan dan komite madrasah  di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan 
atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi 
untuk pendidikan menengah. 
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Dari amanat undang-undang tersebut ditegaskan : 

1. Kurikulum dikembangkan secara berdiversiikasi dengan maksud agar memungkinkan 
penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan 

kekhasan potensi yang ada di daerah tertentu serta peserta didik; dan 

2.  Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan di ingkat satuan pendidikan. 

Peran dan tanggung jawab dalam tata kelola kurikulum nampak pada tabel 01 berikut. 

Tabel 01: Peran dan Tanggung-jawab dalam Tata Kelola Kurikulum 2013

Tahap Uraian Kegiatan

Pemerintah Pusat

(kemendikbud) 

Menyusun  SKL, Standar Proses, Standar Penilaian , Standar 

Isi 

(Menyusun KI/ KD), struktur kurikulum, 
Memfasilitasi  silabus, panduan pelaksanaan, penilaian, 

pendampingan, monitoring

Menyusun Buku siswa dan Buku Guru

Melakukan pendampingan dan Monev 
Pemerintah Daerah Mengembangkan Mulok . 

Memfasilitasi pendampingan 

Memfasilitasi dan melaksanakan monev
Satuan Pendidikan Membuat  kurikulum madrasah dokumen 1  berdasarkan 

Permendikbud 81

Memfasilitasi kepala madrasah dalam membuat rencana 

supervisi dan monitoring pelaksanaan kurikulum.
Memfalisitasi guru menyusun RPP sesuai Kurikulum 2013

Memfasilitasi implementasi di kelas 

Menyusun laporan hasil kunjungan kelas.

Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian

Guru Menganalisis KI/ KD, silabus untuk dipetakan  sesuai  alokasi 

waktu di madrasah masing-masing
Menyusun RPP, instrumen penilaian,  dan mengembangkan 

media yang sesuai 

Melaksanakan  RPP di kelas 

Memantau hasil belajar siswa baik sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan

Memetakan hasil belajar siswa di madrasah binaannya 

Beberapa isilah yang perlu dipahami bersama dalam penyusunan dokumen 1 Kurikulum 
madrasah 2013  adalah sebagai berikut: 

1. Visi madrasah  merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga 
madrasah , yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga madrasah . 
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2.  Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai 

penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi 
rujukan bagi penyusunan program pokok madrasah , baik jangka pendek dan 

menengah maupun jangka panjang, dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga 

satuan pendidikan. 

3.  Tujuan pendidikan madrasah  merupakan gambaran ingkat kualitas yang akan dicapai 
oleh seiap madrasah  dengan mengacu pada karakterisik dan/atau keunikan seiap 
satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

4.  Pengembangan diri merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri melalui berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler. 

5. Dokumen 1 Kurikulum Madrasah 2013 adalah pedoman umum tentang pokok-
pokok  kegiatan kependidikan di madrasah yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan dalam Kurikulum 2013. Dokumen 1 Kurikulum Madrasah 2013  terdiri atas 4  

bagian pokok berikut

    Bagian 1:    visi, misi, tujuan satuan pendidikan

    Bagian 2:    muatan kurikulum (nasional, daerah, dan kekhasan satuan

                         pendidikan)

    Bagian 3:    pengaturan beban belajar

    Bagian 4:   kalender pendidikan

Lampiran  dokumen 1 ada dua bagian pokok  yaitu  silabus muatan loka dan panduan 

penyelenggaraan ekstrakurikuler. 

Komponen Dokumen 1 pada Kurikulum Madrasah 

Dokumen 1 pada Kurikulum Madrasah 2013 berisi empat bagian, yaitu;

A. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan 

Pada bagian pertama Dokumen 1 berisi iga hal  yaitu (a) visi yang mendeskripsikan cita-cita 
yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan, (b) misi mendeskripsikan indikator-indikator 
yang harus dilakukan melalui rencana indakan dalam mewujudkan visi satuan pendidikan, 
dan (c) tujuan pendidikan mendeskripsikan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan 
karakterisik satuan pendidikan. 

B. Muatan Kurikulum  

Muatan kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang 

pendidikan tertentu. Materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan 

bagian dari muatan kurikulum.

Muatan kurikulum pada Dokumen 1 Kurikulum terdiri atas muatan kurikulum pada ingkat 
nasional, muatan kurikulum pada ingkat daerah, dan muatan kekhasan satuan pendidikan. 
Muatan kurikulum pada jenjang MI dipaparkan berikut. 
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Mata Pelajaran dalam Struktur Kurikulum 2013  pada jenjang MI

Kompetensi dasar matapelajaran dirumuskan untuk mencapai kompetensi ini. Rumusan 
kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhaikan karakterisik peserta didik, 
kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi 

empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi ini sebagai berikut: 

1.  kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-
1; 

2.  kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2; 

3.  kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-
3; dan 

4.  kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-
4. 

Mata pelajaran berkaitan dengan muatan kurikulum pada kurikulum ingkat nasional, muatan 
tngkat daerah, dan muatan berdasarkan kekhsan satuan pendidikan. Muatan nasional: (a)  

untuk MI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 

2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum MI, (b) untuk MTs mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka 

Dasar dan Struktur Kurikulum MTs, dan (c)  untuk MA mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum MA; dan (d) untuk  MAK/MAK mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum MAK/

MAK; 

Muatan kurikulum pada ingkat daerah yang dimuat dalam dokumen 1  terdiri atas sejumlah 
bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh 

daerah yang bersangkutan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi 

seiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. 

Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan 
gubernur. Begitu pula halnya, apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah 

kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupai/walikota. 

Muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata 

pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang 

bersangkutan dengan memperimbangkan kebutuhan peserta didikBerdasarkan kompetensi 
ini disusun matapelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakterisik satuan 
pendidikan. Susunan matapelajaran dan alokasi waktu untuk Madrasah Menengah Pertama/

Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tabel berikut.

 

Struktur Kurikulum Madrasah Ibidaiyah (MI)

MATA PELAJARAN 

I 

II 

ALOKASI WAKTU  

BELAJAR PER-MINGGU 
III IV V VI

Kelompok A 

1. Pendidikan Agama Islam

a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 2 2 2
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b. Akidah Akhlak 2 2 2 2 2 2

c. Fikih 2 2 2 2 2 2

d. Sejarah Kebudayaan Islam - - 2 2 2 2

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan 5 5 6 5 5 5

3. Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7

4. Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2

5. Matemaika 5 6 6 6 6 6

6. Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3

7. Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3

Kelompok B 

1. Seni Budaya  dan Prakarya 4 4 4 5 5 5

2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 4 4 4 4 4 4

Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 34 36 40 43 43 43

Keterangan: 

o Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dapat memuat Bahasa Daerah.Selain 

kegiatan intrakurikuler seperi yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas, 
terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler  Madrasah Ibidaiyah antara lain Pramuka 
(Wajib), Usaha Kesehatan  Madrasah, Kegiatan Rohani Islam (Rohis) dan lain sebagainya.

o Kegiatan ekstra kurikuler yaitu, Pramuka (utama), Unit Kesehatan Madrasah, Palang 

Merah Remaja, Kegiatan Rohani Islam (Rohis),Olahraga,Kesenian,Karya Ilmiah 

Remaja, Olimpiade dan yang lainnya adalah dalam rangka mendukung pembentukan 

kepribadian, kepemimpinan  dan sikap sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap 

peduli. Di samping itu juga dapat dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan 

pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi 

keterampilannya dalam ranah konkrit. Dengan demikian kegiatan ekstra kurikuler ini 

dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler. 

o Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya 

dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran 

Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adalah 

kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi 

dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. 

o Bahasa Daerah sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegrasi dengan mata 

pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau diajarkan secara terpisah apabila daerah 

merasa perlu untuk memisahkannya. Satuan pendidikan dapat menambah jam 

pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut. 

o Sebagai pembelajaran temaik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk 
iap mata pelajaran adalah relaif. Guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan 
peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan. 

o Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran seiap kelas merupakan jumlah minimal yang 
dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Berdasarkan kompetensi ini disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan 
karakterisik satuan pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu untuk Madrasah 
Tsanawiyah sebagaimana tabel berikut.  
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Tabel : Mata Pelajaran Madrasah Tsanawiyah

MATA PELAJARAN
ALOKASI WAKTU BELAJAR 

PER MINGGU
VII VIII IX

Kelompok A    

1. Pendidikan Agama Islam    

 a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2

 b. Akidah Akhlak 2 2 2

 c. Fiqih 2 2 2

 d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2

2. Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan 3 3 3

3. Bahasa Indonesia 6 6 6

4. Bahasa Arab 3 3 3

5. Matemaika 5 5 5

6. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4

8. Bahasa Inggris 4 4 4

Kelompok B    

1. Seni Budaya 3 3 3

2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3 3

3. Prakarya 2 2 2

Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 46 46 46

Keterangan: 

•	 Mata pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah.  Selain kegiatan 

intrakurikuler seperi yang tercantum di dalam struktur kurikulum diatas, terdapat pula 
kegiatan ekstrakurikuler Madrasah Tsanawiyah antara lain Pramuka (Wajib), Usaha 

Kesehatan Madrasah, dan Palang Merah Remaja dan lain sebagainya.

•	 Kegiatan ekstra kurikule, yaitu; Pramuka (utama), Unit Kesehatan Madrasah, Palang 
Merah Remaja, Badan Kegiatan Rohani Islam (Rohis)  dan yang lainnya adalah dalam 

rangka mendukung pembentukan sikap kepribadian, kepemimpinan dan sikap sosial 

peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli. Disamping itu juga dapat dipergunakan 

sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam 

usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah konkrit. Dengan 

demikian kegiatan ekstra kurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan 

kurikuler. 

•	 Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya 

dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran 

Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adalah 

kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi 

dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. 

•	 Bahasa Daerah sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegrasi dengan mata 

pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau diajarkan secara terpisah apabila daerah 

merasa perlu untuk memisahkannya. Satuan pendidikan dapat menambah jam 
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pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut. 

•	 Sebagai pembelajaran temaik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk 
iap mata pelajaran adalah relaif. Guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan 
peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan. 

•	 Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran seiap kelas merupakan jumlah minimal yang 
dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

•	 Muatan pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah yang berbasis pada konsep-konsep 
terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pendidikan adalah mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

•	 Pada hakikatnya IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk 

integrated sciences dan integrated social studies. Muatan IPA berasal dari disiplin 

Biologi, Fisika, dan Kimia, sedangkan muatan IPS berasal dari Sejarah, Ekonomi, 

Geograi, dan Sosiologi. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan program 
pendidikan yang berorientasi aplikaif, pengembangan kemampuan berpikir, 
kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung 

jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. 

•	 Tujuan pendidikan IPS menekankan pada pemahaman tentang bangsa, semangat 

kebangsaan, patrioisme, dan akivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang 
atau space wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

•	 Tujuan pendidikan IPA menekankan pada pemahaman tentang lingkungan dan alam 

sekitar beserta kekayaan yang dimilikinya yang perlu dilestarikan dan dijaga dalam 

perspekif biologi, isika, dan kimia. Integrasi berbagai konsep dalam mata pelajaran 
IPA dan IPS menggunakan pendekatan trans-disciplinarity di mana batas-batas 
disiplin ilmu idak lagi tampak secara tegas dan jelas, karena konsepkonsep disiplin 
ilmu berbaur dan/atau terkait dengan permasalahanpermasalahan yang dijumpai 

di sekitarnya. Kondisi tersebut memudahkan pembelajaran IPA dan IPS menjadi 

pembelajaran yang kontekstual. 

•	 Pembelajaran IPS diintegrasikan melalui konsep ruang, koneksi antarruang, dan 

waktu. Ruang adalah tempat di mana manusia berakivitas, koneksi antarruang 
menggambarkan mobilitas manusia antara satu tempat ke tempat lain, dan waktu 

menggambarkan masa di mana kehidupan manusia itu terjadi. 

•	 Pembelajaran IPA diintegrasikan melalui konten biologi, isika, dan kimia. 
Pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara connected, yakni pembelajaran dilakukan 

pada konten bidang tertentu (misalnya isika), kemudian konten bidang lain yang 
relevan ikut dibahas. Misalnya saat mempelajari suhu (konten isika), pembahasannya 
dikaitkan dengan upaya makhluk hidup berdarah panas mempertahankan suhu tubuh 

(konten biologi), serta senyawa yang digunakan di dalam sistem Air Condiion (konten 

kimia).

C. Pengaturan Beban Belajar 

Beban belajar dalam diatur dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester. 

1.  Sistem Paket 

 Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum 

seiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk seiap mata 
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pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun ajaran. 

Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan 

terstruktur, dan kegiatan mandiri. 

2.  Sistem Kredit Semester 

 Sistem Kredit Semester (SKS) diberlakukan hanya untuk MTs, MA, dan MAK/MAK. 

Beban belajar seiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit 
semester (sks). Beban belajar 1 (satu) sks terdiri atas 1 (satu) jam pembelajaran tatap 

muka, 1 (satu) jam penugasan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri. 

Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. 

1.  Sistem Paket 

 Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan 

yang menggunakan Sistem Paket yaitu 0%-40% untukMI, 0%-50% untuk MTs, dan 
0%-60% untuk MA/MAK/MAK dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang 
bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut memperimbangkan potensi dan 
kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. 

2.  Sistem Kredit 

 Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri pada satuan 

pendidikan yang menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) mengikui aturan sebagai 
berikut: 

a. Satu sks pada MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit penugasan 

terstruktur dan kegiatan mandiri. 

b· Satu sks pada MA/MAK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka dan 25 menit 

penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri. 

Beban Belajar Madrasah Ibidaiyah 

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikui peserta didik dalam satu 
minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. 

1.  Beban belajar di Madrasah Dasar/Madrasah Ibidaiyah dinyatakan dalam jam 
pembelajaran per minggu. 

a.  Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 30 jam pembelajaran. 

b.  Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 32 jam pembelajaran. 

c.  Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 34 jam pembelajaran. 

d.  Beban belajar satu minggu Kelas IV, V, dan VI adalah 36 jam pembelajaran. 

     Durasi seiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit. 

2.  Beban belajar di Kelas I, II, III, IV, dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu 

dan paling banyak 20 minggu. 

3.  Beban belajar di kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling 

banyak 20 minggu. 

4.  Beban belajar di kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling 
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banyak 16 minggu. 

5.  Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 

40 minggu. 

Beban Belajar MTs 

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikui peserta didik dalam satu 
minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. 

1.  Beban belajar di Madrasah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dinyatakan 

dalam jam pembelajaran per minggu. 

 Beban belajar satu minggu Kelas VII, VIII, dan IX adalah 38 jam pembelajaran. 

 Durasi seiap satu jam pembelajaran adalah 40 menit. 
2.  Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu 

dan paling banyak 20 minggu. 

3.  Beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling 

banyak 20 minggu. 

4.  Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling 

banyak 16 minggu. 

5.  Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 

40 minggu. 

Beban Belajar Tambahan 

Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan 

belajar peserta didik. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan 

menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

D. Kalender Pendidikan 

Kurikulum  pada satuan pendidikan pada seiap jenis dan jenjangdiselenggarakan dengan 
mengikui kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk 
kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan 

tahun pelajaran, minggu efekif belajar, waktu pembelajaran efekif, dan hari libur. 

1.  Permulaan Waktu Pelajaran 

 Permulaan waktu pelajaran di seiap satuan pendidikan dimulai pada seiap awal 
tahun pelajaran. 

2.  Pengaturan Waktu Belajar Efekif 

a.  Minggu efekif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu 
libur untuk seiap tahun pelajaran pada seiap satuan pendidikan. 

b.  Waktu pembelajaran efekif adalah jumlah jam pembelajaran seiap minggu yang 
melipui jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan 
lokal (kurikulum ingkat daerah), ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang 
dianggap pening oleh satuan pendidikan. 

3.  Pengaturan Waktu Libur 
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 Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku 

tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk 

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

keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. 
Alokasi waktu minggu efekif belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya tertera pada 
bagan sebagai berikut; 

No KEGIATAN ALOKASI WAKTU KETERANGAN

1. 

Minggu efekif 
belajar 

Minimum 34 minggu 

dan maksimum 38 

minggu 

Digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran efekif pada seiap 
satuan pendidikan 

2. 
Jeda tengah semester Maksimum 2 

minggu 

Satu minggu seiap semester 

3. 
Jeda antar semester Maksimum 2 

minggu 

Antara semester I dan II 

4. 

Libur akhir tahun 

pelajaran 

Maksimum 3 

minggu 

Digunakan untuk penyiapan kegiatan 

dan administrasi akhir dan awal tahun 

pelajaran 

5. 

Hari libur keagamaan 2 – 4 minggu Daerah khusus yang memerlukan 

libur keagamaan lebih panjang 

dapat mengaturnya sendiri tanpa 

mengurangi jumlah minggu efekif 
belajar dan waktu 

6
Hari libur umum/

nasional

Maksimum 2 

minggu

Disesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah

7

Hari libur khusus Maksimum 1 

minggu

Untuk satuan pendidikan sesuai 

dengan ciri kekhususan masing-
masing

8

Kegiatan khusus 

madrasah 

Maksimum 3 

minggu

Digunakan untuk kegiatan yang 

diprogramkan secara khusus oleh 

madrasah  tanpa mengurangi jumlah 

minggu efekif belajar dan waktu 
pembelajaran efekif

Mekanisme Penyusunan Kurikulum Madrasah 

Penyusunan Dokumen 1 kurikulum madrasah merupakan bagian dari kegiatan perencanaan 

madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya danatau kelompok 

madrasah yang diselenggarakan sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan 

Dokumen 1 kurikulum madrasah  secara garis besar melipui:  perumusan visi dan misi 
berdasarkan analisis konteks dengan tetap memperimbangkan keunggulan dan kebutuhan 
nasional dan daerah; penyiapan dan penyusunan draf; reviu, revisi, dan inalisasi; 
pemantapan dan penilaian; serta pengesahan. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing 
kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh im pengembang kurikulum madrasah . 

Dalam menyusun Dokumen 1 kurikulum madrasah  perlu memperhaikan prinsip-prinsip 
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sebagai berikut.

1.  Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia 

 Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik 

secara utuh. Kurikulum di ingkat madrasah  disusun agar semua mata pelajaran dapat 
menunjang peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. 

2.  Kebutuhan Kompetensi Masa Depan 

 Kemampuan peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan 

berkomunikasi, berpikir kriis dan kreaif dengan memperimbangkan nilai dan moral 
Pancasila agar menjadi warga negara yang demokrais dan bertanggungjawab, 
toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat 

luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/

minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab 

tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam 
proses pembelajaran.

3.  Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat 

 Pendidikan merupakan proses sistemaik untuk meningkatkan martabat manusia 
secara holisik yang memungkinkan potensi diri (afekif, kogniif, psikomotor) 
berkembang secara opimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan 
memperhaikan potensi, ingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, 
emosional, sosial, spritual, dan kinesteik peserta didik. 

4. Keragaman Potensi dan Karakterisik Daerah dan Lingkungan 

 Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakterisik 
lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan 
karakterisik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum 
perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan 
kebutuhan pengembangan daerah. 

5.  Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional 

 Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat 

dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong parisipasi masyarakat 
dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu 

memperhaikan keseimbangan antara kepeningan daerah dan nasional. 

6.  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 pening terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan 
peserta didik yang idak melanjutkan ke jenjang yang lebih inggi. 

7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni 

 Pendidikan perlu menganisipasi 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 
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perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

8. Agama

 Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak 

mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, 

muatan kurikulum semua mata pelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, 

dan akhlak mulia. 

9)  Dinamika Perkembangan Global 

 Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang 
sangat pening keika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa 
yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta 
mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

10. Memperkokoh Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan 

 Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta 

didik yang menjadi landasan pening bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan 
bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena 

itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta 

persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI. 

11. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat 

 Kurikulum dikembangkan dengan memperhaikan karakterisik sosial budaya 
masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan 

apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari 

budaya dari daerah dan bangsa lain. 

12) Kesetaraan Jender 

 Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan 

dengan memperhaikan kesetaraan jender. 

13. Karakterisik Satuan Pendidikan 

 Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan. 

Mekanisme Pengelolaan Kurikulum

Kurikulum Madrasah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepeningan 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, kreaif, mandiri 
dan menjadi warga negara yang demokrais serta bertanggung jawab. Untuk mendukung 
pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan 

potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepeningan peserta didik serta tuntutan 
lingkungan. Memiliki posisi sentral berari bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada 
peserta didik. 

Beragam dan terpadu 
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Kurikulum dikembangkan dengan memperhaikan kebutuhan nasional sesuai tujuan 
pendidikan, keragaman karakterisik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis 
pendidikan, serta menghargai dan idak diskriminaif terhadap perbedaan agama, suku, 
budaya, adat isiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum melipui substansi 
komponen muatan wajib dan muatan lokal. 

Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

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

pengalaman belajar peserta didik untuk mengikui dan memanfaatkan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. 9 

Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan melibatkan pemangku 

kepeningan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan 
kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia 

kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu memperhaikan keseimbangan 
antara hard skills dan sot skills pada seiap kelas antarmata pelajaran, dan memperhaikan 
kesinambungan hard skills dan sot skills antarkelas. 

Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan), bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan 

secara berkesinambungan antar jenjang pendidikan. 

Belajar sepanjang hayat 

Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan 

kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan 

keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan 
memperhaikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah 
pengembangan manusia seutuhnya. 

Seimbang antara kepeningan nasional dan kepeningan daerah 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhaikan kepeningan nasional dan daerah untuk 
membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepeningan nasional 
dan daerah saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika 

dalam kerangka NKRI. 

Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan Kurikulum Madrasah 

Kurikulum satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh seiap 
kelompok atau satuan pendidikan dan Komite Madrasah  di bawah koordinasi dan supervisi 
dinas pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar 

dan dinas pendidikan atau kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk pendidikan 
menengah. 

1.  Tim penyusun kurikulum pada MI, MTs,MA dan MAK terdiri atas: guru, konselor, dan 

kepala madrasah  sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan 

Dokumen 1 kurikulum madrasah , im penyusun melibatkan komite madrasah , nara 
sumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh dinas yang 
bertanggung jawab di bidang pendidikan ingkat kabupaten/kota untuk MI dan MTs 
dan dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di ingkat provinsi untuk SMA 
dan MAK. 
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2.  Tim penyusun Dokumen 1 kurikulum madrasah  pada MI, MTs, MA dan MAK terdiri 

atas: guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam 

kegiatan penyusunan KTSP, im penyusun melibatkan komite madrasah, nara sumber, 
dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh kementerian yang 
menangani urusan pemerintahan di bidang agama. 

Penyusunan Dokumen 1 kurikulum madrasah  merupakan bagian dari kegiatan perencanaan 

madrasah . Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya madrasah  dan/atau 

kelompok madrasah  yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran 

baru.  

Tahap kegiatan penyusunan Dokumen 1 kurikulum madrasah  secara garis besar melipui: 
penyiapan dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta inalisasi, pemantapan dan penilaian. 
Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh im 
penyusun.   

Tugas kelompok

1. Guru SMP/ MTs berkelompoklah dalam rumpun IPA – Mat, IPS, dan Bahasa! Guru 
MI berkelompok menjadi  4 kelompok! 

2.   Bacalah Permendikbud Nomor 67, 68, tahun 2013 yang bersi KI-KD  MI dan SMP/ 
MTs! 

3.   Bacalah silabus Kurikulum 2013 dan buku siswa/ guru yang sudah disediakan! 

4.   Tulislah materi yang  ada pada Kurikulum 2013.  Bandingkan dengan materi pada 

kurikulum 2006! Adakah materi baru yang belum Bapak/ Ibu kuasai! Perdalam 
pemahaman terhadap materi-materi tersebut dengan bertanya pada nara sumber! 

5.   Buatlah RPP sesuai mata pelajaran yang Bapak/ Ibu ampu! 

6.   Nilailah RPP yang disusun dengan pedoman penyekoran yang disediakan! 

5.   Prakikkanlah RPP yang disusun di depan kelas dan kelompok lain mengomentari!

  Kegiatan 2

Mendiskusikan Karakteristik Ekskul dan Mulok Kurikulum 
Madrasah 2013

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah laihan 
berikut!

Pengembangan Ekstrakurikuler Kurikulum Madrasah 2013
Dalam Kurikulum 2013 satuan pendidikan diharuskan  menyusun “Panduan Kegiatan 

Ekstrakurikuler” yang berlaku di satuan pendidikan dan mendiseminasikannya kepada 

peserta didik pada seiap awal tahun pelajaran. 

Panduan kegiatan ekstrakurikuler yang diberlakukan pada satuan pendidikan paling sedikit 

memuat. 
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Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam 

belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah 

bimbingan madrasah  dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, 

dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh 

kurikulum. 

Berdasarkan deinisi tersebut, maka kegiatan di madrasah  atau pun di luar madrasah  
yang terkait dengan tugas belajar suatu mata pelajaran bukanlah kegiatan ekstrakurikuler.

Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikui oleh 
seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang idak 
memungkinkannya untuk mengikui kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

Ekstrakurikuler pilihan merupakan program ekstrakurikuler yang dapat diikui oleh peserta 
didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Pengembangan potensi peserta 
didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya idak ditetapkan 
dalam kurikulum. Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional 

(supplement dan complements) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana 

kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan. 

Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang 

berbeda; seperi perbedaan sense akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreaivitas. 
Melalui parisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan 
mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta 

menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan 

manfaat sosial yang besar. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu perangkat operasional (supplement dan 

complements) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/

kalender pendidikan satuan pendidikan (seperi disebutkan pada Pasal 53 ayat (2) buir 
a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan) serta dievaluasi pelaksanaannya seiap semester oleh satuan pendidikan (seperi 
disebutkan pada Pasal 79 ayat (2) buir b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan).

Komponen  Program Kegiatan Ekstrakurikuler 

A. Visi dan Misi 

Visi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah berkembangnya potensi, bakat, 

minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara opimal melalui 
kegiatan-kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler. 

Misi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

1.  Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikui sesuai dengan 
kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik. 
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2.  Menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara opimal melalui 
kegiatan mandiri dan atau berkelompok. 

B. Fungsi dan Tujuan 

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, 

rekreaif, dan persiapan karir. 

1.  Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, 

pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan 

training kepemimpinan. 

2. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial 

dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai 

moral dan nilai sosial. 

3.  Fungsi rekreaif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, 
menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan 

peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau 

atmosfer madrasah  lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. 

4.  Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. 

Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah: 

a.  Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kogniif, afekif, dan 
psikomotor peserta didik. 

b.  Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik 

dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya 

Prinsip Pengembangan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai 

berikut. 

1.  Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan 
potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing. 

2.  Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan 

minat dan diikui oleh peserta didik secara sukarela. 

3.  Keterlibatan akif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan 
peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing. 

4.  Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana 

yang menggembirakan bagi peserta didik. 

5.  Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan 

dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan 

bekerja dengan baik dan giat. 



53Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

6.  Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan 

dilaksanakan dengan idak melupakan kepeningan masyarakat. 

Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk: 

1.  Krida; melipui Kepramukaan, Laihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang 
Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan lainnya; 

2. Karya ilmiah; melipui Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan 
dan kemampuan akademik, peneliian, dan lainnya; 

3.  Laihan/olah bakat/prestasi; melipui pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, 
cinta alam, jurnalisik, teater, keagamaan, dan lainnya; atau 

4.  Jenis lainnya. 

Format Kegiatan 

Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk. 

1. Individual; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikui 
oleh peserta didik secara perorangan. 

2.  Kelompok; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikui 
oleh kelompok-kelompok peserta didik. 

3.  Klasikal; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikui oleh 
peserta didik dalam satu kelas. 

4.  Gabungan; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikui 
oleh peserta didik antarkelas. 

5.  Lapangan; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikui 
oleh seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar madrasah  atau 

kegiatan lapangan. 

Mekanisme Penyelenggaraan Program Ekstrakurikuler 

A. Pengembangan Program dan Kegiatan 

Kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum Madrasah 2013 dikelompokkan berdasarkan kaitan 

kegiatan tersebut dengan kurikulum, yakni ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. 

Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikui oleh seluruh 
peserta didik, terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang idak memungkinkannya 
untuk mengikui kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Dalam Kurikulum Madrasah 
2013, Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib dari Madrasah  

Ibidaiyah(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah  Aliyah (MA) ataupun 
Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK). Pelaksananannya dapat bekerja sama dengan organisasi 

Kepramukaan terdekat.

Ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan yang antara lain OSIS, UKS, PMR, Nasyid, 

Khitobah ataupun kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi local kedaerahan. Selain 

itu, kegiatan ini dapat juga dalam bentuk antara lain kelompok atau klub yang kegiatan 

ekstrakurikulernya dikembangkan atau berkenaan dengan konten suatu mata pelajaran, 

misalnya klub kesenian Islami. 
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Berkenaan dengan hal tersebut, satuan pendidikan (kepala madrasah, guru, dan tenaga 

kependidikan) perlu secara akif dan selekif mengideniikasi kebutuhan dan minat peserta 
didik yang selanjutnya dikembangkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat 

posiif bagi peserta didik. Ide pengembangan suatu kegiatan ekstrakurikuler dapat pula 
berasal dari peserta didik atau sekelompok peserta didik. 

Program ekstrakurikuler berikut adalah contoh yang dapat dikembangkan di satuan 

pendidikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya. 

1. Klub Tari, Menyanyi, Sandiwara, Melukis, serta berbagai kesenian daerah 

2. Grup Study Islam, Grup Mata Pelajaran, Grup Study Sastra, Drama,  

3. Klub Voli, Sepak bola, Basket, Dayung, Badminton, Renang, Atleik, Silat, Karate, Yudo, 
Bela Diri lainnya. 

4.  Klub Pencinta Alam, Pecinta Komputer, Otomoif, Elektronika.

5. Klub Pencinta Kupu-kupu, Pencinta Lingkungan, Arung Jeram, Pencinta Astronomi, 
Kebersihan Lingkungan, Pertanian 

6.  Klub, Kelompok Pekerja Sosial, Polisi Lalu Lintas Madrasah  

7.  Perkumpulan Pengelola Rumah Ibadah, Kelompok Peduli Rumah Jompo, Kelompok 

Peduli Rumah Yaim. 

Satuan pendidikan selanjutnya menyusun “Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler” yang berlaku 

di satuan pendidikan danmendiseminasikannya kepada peserta didik pada seiap awal tahun 
pelajaran.

Isi Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler

Panduan kegiatan ekstrakurikuler yang diberlakukan pada satuan pendidikan seidaknya 
memuat kebijakan mengenai (a) program ekstrakurikuler; (b) rasional dan tujuan 
kebijakan program ekstrakurikuler; (c) deskripsi program ekstrakurikuler melipui ragam 
kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan;  tujuan dan kegunaan kegiatan ekstrakurikuler;  
keanggotaan/kepesertaan dan persyaratan;  jadwal kegiatan; dan level supervisi yang 
diperlukan dari orang tua peserta didik), (d) manajemen program ekstrakurikuler melipui 
(struktur organisasi pengelolaan program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan; level 
supervisi yang disiapkan/disediakan oleh satuan pendidikan untuk masing-masing kegiatan 
ekstrakurikuler; dan level asuransi yang disiapkan/disediakan oleh satuan pendidikan untuk 
masing-masing kegiatan ekstrakurikuler), (e) pendanaan program ekstrakurikuler. 

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Peserta didik harus mengikui program ekstrakurikuler wajib (kecuali bagi yang terkendala), 
dan dapat mengikui suatu program ekstrakurikuler pilihan baik yang terkait maupun yang 
idak terkait dengan suatu mata pelajaran di satuan pendidikan tempatnya belajar. 

Penjadwalan waktu kegiatan ekstrakurikuler sudah harus dirancang pada awal tahun atau 

semester dan di bawah bimbingan kepala madrasah  atau wakil kepala madrasah  bidang 

kurikulum dan peserta didik. Jadwal waktu kegiatan ekstrakurikuler diatur sedemikian rupa 

sehingga idak menghambat pelaksanaan kegiatan kurikuler atau dapat menyebabkan 
gangguan bagi peserta didik dalam mengikui kegiatan kurikuler. 
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Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran kurikuler yang terencana seiap hari 
atau waktu tertentu (blok waktu). Kegiatan ekstrakurikuler seperi OSIS, klub olahraga, atau 
seni mungkin saja dilakukan seiap hari setelah jam pelajaran usai. Sementara itu kegiatan 
lain seperi Klub Pencinta Alam, Panjat Gunung, dan kegiatan lain yang memerlukan waktu 
panjang dapat direncanakan sebagai kegiatan dengan waktu tertentu (blok waktu). Khusus 

untuk Kepramukaan, kegiatan yang dilakukan di luar madrasah  atau terkait dengan berbagai 

satuan pendidikan lainnya, seperi Jambore Pramuka, ditentukan oleh pengelola/pembina 
Kepramukaan dan diatur agar idak bersamaan dengan waktu belajar kurikuler ruin. 

Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Penilaian perlu diberikan terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik dalam 

kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitaif.Peserta didik 
diwajibkan untuk mendapatkan nilai memuaskan pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada 

seiap semester. Nilai yang diperoleh pada kegiatan ekstrakurikuler wajib Kepramukaan 
berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Nilai di bawah memuaskan dalam dua 

semester atau satu tahun memberikan sanksi bahwa peserta didik tersebut harus mengikui 
program khusus yang diselenggarakan bagi mereka. 

Persyaratan demikian idak dikenakan bagi peserta didik yang mengikui program 
ekstrakurikuler pilihan. Meskipun demikian, penilaian tetap diberikan dan dinyatakan 

dalam buku rapor. Penilaian didasarkan atas keikutsertaan dan prestasi peserta didik dalam 

suatu kegiatan ekstrakurikuler yang diikui. Hanya nilai memuaskan atau di atasnya yang 
dicantumkan dalam buku rapor. 

Satuan pendidikan dapat dan perlu memberikan penghargaan kepada peserta didik yang 

memiliki prestasi sangat memuaskan atau cemerlang dalam satu kegiatan ekstrakurikuler 

wajib atau pilihan. Penghargaan tersebut diberikan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu 

kurun waktu akademik tertentu; misalnya pada seiap akhir semester, akhir tahun, atau pada 
waktu peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Penghargaan 

tersebut memiliki ari sebagai suatu sikap menghargai prestasi seseorang. Kebiasaan satuan 
pendidikan memberikan penghargaan terhadap prestasi baik akan menjadi bagian dari diri 

peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikannya.

Evaluasi Program Ekstrakurikuler 

Program ekstrakurikuler merupakan program yang dinamis. Satuan pendidikan dapat 

menambah atau mengurangi ragam kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan hasil evaluasi 
yang dilakukan pada seiap semester.Satuan pendidikan melakukan revisi “Panduan 
Kegiatan Ekstrakurikuler” yang berlaku di satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya 

berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan mendiseminasikannya kepada peserta didik dan 
pemangku kepeningan lainnya. 

Pihak yang Terlibat dalam Program Ekstrakurikuler

Pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan 
ekstrakurikuler adalah satuan pendidikan, orangtua, dan Komite Madrasah . 
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Satuan Pendidikan

Kepala madrasah, dewan guru, guru pembina ekstrakurikuler, dan tenaga kependidikan 

bersama-sama mengembangkan ragam kegiatan ekstrakurikuler; sesuai dengan 
penugasannya melaksanakan supervisi dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler, serta melaksanakan evaluasi terhadap program ekstrakurikuler. 

Komite Madrasah  

Sebagai mitra madrasah  yang mewakili orang tua peserta didik memberikan usulan dalam 

pengembangan ragam kegiatan ekstrakurikuler dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Orang tua 

Memberikan kepedulian dan komitmen penuh terhadap suksesnya kegiatan ekstrakurikuler 

pada satuan pendidikan karena pendidikan holisik bergantung pada pendekatan kooperaif 
antara satuan pendidikan/madrasah  dan orang tua

Model dan metode  pelaksanaan pramuka
Terdapat iga model pelaksanaan pramuka

Model Blok

1. Diikui oleh seluruh siswa.

2. Dilaksanakan pada seiap awal tahun pelajaran.

3. Untuk kelas I, kelas VII dan kelas X diintegrasikan di dalam Masa Pengenalan 

Lingkungan Madrasah (MPLS).

4. Untuk MI dilaksanakan selama 18 Jam, MTs dan MA/MAK dilaksanakan selama 36 Jam.

5. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Madrasah selaku Ketua Mabigus.

6. Pembina kegiatan adalah Guru Kelas/Guru Matapelajaran selaku Pembina Pramuka 

dan/atau Pembina Pramuka serta dapat dibantu oleh Pembantu Pembina (Instruktur 

Muda/Instruktur Pramuka)

Model Aktualisasi 

1. Diikui oleh seluruh siswa.

2. Dilaksanakan seiap satu minggu satu kali.

3. Seiap satu kali kegiatan dilaksanakan selama 120 menit.

Model Reguler.

1. Diikui oleh siswa yang berminat mengikui kegiatan Gerakan Pramuka di dalam Gugus 
Depan.

2. Pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing Gugus Depan.



57Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

Metode Pendidikan Pramuka

Metode penddikan pramukan mencakup berbagai kegiatan  yang mendidik untuk 

membentuk watak. Kegiatan tersebut mencakup : pengenalan dan pengamalan kode 

kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan (Learning by Doing),  sistem kelompok 

(beregu), kegiatan di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa,  sistem tanda 

kecakapan, sistem satuan terpisah putra dan putri, dan kiasan dasar.

Teknik penerapan pendidikan pramuka berupa  prakik Langsung, permainan, perjalanan, 
diskus, produkif, lagu, gerak, widya wisata, simulasi, dan napak ilas.

Penilaian

Penilaian dalam pramuka dilakukan dengan cara berikut. 

1. Penilaian dilakukan secara kualitaif.

2. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik.

3. Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal baik pada kegiatan 

ekstrakurikuler wajib pada seiap semester.

4. Nilai yang diperoleh pada kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan 

berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik.

5. Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan 

terus menerus untuk mencapai nilai baik.

Teknik penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta 
didik. Penilaian keterampilan dilakukan melalui demonstrasi keterampilannya.

Hal-hal yang harus Diperhaikan dalam Penilaian 

1. Proses penilaian dilaksanakan seiap kali laihan dan seiap hari di dalam proses 
pembelajaran.

2. Proses penilaian ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan meniikberatkan 
pada ranah nilai sikap. Keterampilan kepramukaan merupakan pendukung terhadap 

penilaian pendidikan kepramukaan itu sendiri.

3. Proses penilaian sikap dilaksanakan dengan metode observasi. 

4. Proses penilaian Keterampilan Kepramukaan disesuaikan dengan Kompetensi Dasar 

dari masing-masing Tema dan Matapelajaran sebagai penguatan yang bermuatan Nilai 
Sikap dan Keterampilan dalam Kurikulum 2013.

5. Proses Penilaian dilakukan oleh Teman, Guru Kelas/Guru Matapelajaran, pemangku 

kepeningan dan/atau Pembina Pramuka.

6. Rekapitulasi Penilaian dilakukan oleh Guru Kelas/Guru Matapelajaran selaku Pembina 

Pramuka.

Pengembangan Mulok Kurikulum Madrasah 2013
A. Pengerian Muatan Lokal

Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan 

untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat inggalnya. 
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Dalam Pasal 77 N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dinyatakan bahwa 

: (1) Muatan lokal untuk seiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran 
tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada 
seiap satuan pendidikan. 

Selanjutnya, dalam Pasal 77P antara lain dinyatakan bahwa : (1) Pemerintah daerah provinsi 
melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah; 
(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan 
muatan lokal pada pendidikan dasar; (3) Pengelolaan muatan lokal melipui penyiapan, 
penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan buku 
panduan guru; dan (4) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat 
menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan 
kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. 

Muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di 

daerah tempat inggalnya bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan kepada peserta didik agar: 

1)  mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; 

2)  memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya 

yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan 

3)  memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku 
di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya 
setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 

Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan 

dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk 

membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat inggalnya. 

B. Ruang Lingkup Muatan Lokal

Ruang lingkup muatan lokal adalah sebagai berikut. 

1.  Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah

 Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang 

pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan 

lingkungan sosial budaya. 

 Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu 

daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan 

masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta 

potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut adalah seperi 
kebutuhan untuk: 

a.  melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah; 

b.  meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan 

keadaan perekonomian daerah; 

c.  meningkatkan penguasaan Bahasa Inggris untuk keperluan peserta didik dan untuk 

mendukung pengembangan potensi daerah, seperi potensi pariwisata; dan 

d.  meningkatkan kemampuan berwirausaha. 
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2.  Lingkup isi/jenis muatan lokal

 Lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian 

daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat isiadat, dan pengetahuan tentang 
berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk 
pengembangan potensi daerah yang bersangkutan. 

C. Prinsip Pengembangan Muatan Lokal

Pengembangan muatan lokal untuk MI, MTs, MA, dan MAK perlu memperhaikan beberapa 
prinsip pengembangan sebagai berikut. 

1. Utuh;Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan pendidikan 

berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup. 

2. Kontekstual;Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan budaya, 

potensi, dan masalah daerah. 

3. Terpadu;Pendidikan muatan lokal, pada jenjang tertentu, dipadukan dengan lingkungan 

satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan industri. 

4.  Apresiaif; Hasil-hasil pendidikan muatan lokal dirayakan (dalam bentuk pertunjukkan, 
lomba-lomba, pemberian penghargaan) di level satuan pendidikan dan daerah. 

5.  Fleksibel;Jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan 

waktunya bersifat leksibel sesuai dengan kondisi dan karakterisik satuan pendidikan. 

6. Pendidikan Sepanjang Hayat ;Pendidikan muatan lokal idak hanya berorientasi pada 
hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus- 
menerus.

7. Manfaat;Pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya melestarikan dan 

mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global.

D. Rambu-Rambu Pengembangan Muatan Lokal 

Berikut ini rambu-rambu yang perlu diperhaikan dalam pengembangan muatan lokal 

1.  Satuan pendidikan yang mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar beserta silabusnya dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal. Apabila 

satuan pendidikan belum mampu mengembangkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar beserta silabusnya, maka satuan pendidikan dapat melaksanakan 

muatan lokal berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh satuan 
pendidikan, atau dapat meminta bantuan kepada satuan pendidikan terdekat yang 

masih dalam satu daerahnya. Beberapa satuan pendidikan dalam satu daerah yang 

belum mampu mengembangkannya dapat meminta bantuan im pengembang 
kurikulum daerah atau meminta bantuan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPMP) di propinsinya. 

2.  Bahan kajian disesuaikan dengan ingkat perkembangan peserta didik yang mencakup 
perkembangan pengetahuan dan cara berpikir, emosional, dan sosial peserta didik. 

Pembelajaran diatur agar idak memberatkan peserta didik dan idak mengganggu 
penguasaan kurikulum nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan muatan lokal dihindarkan 

dari penugasan pekerjaan rumah (PR). 

3.  Program pengajaran dikembangkan dengan melihat kedekatannya dengan peserta didik 

yang melipui kedekatan secara isik dan secara psikis. Dekat secara isik berari bahwa 
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terdapat dalam lingkungan tempat inggal dan madrasah  peserta didik, sedangkan 
dekat secara psikis berari bahwa bahan kajian tersebut mudah dipahami oleh 
kemampuan berpikir dan mencerna informasi 

Rambu-rambu  pelaksanaan pendidikan muatan lokal di satuan pendidikan: 

1.  Muatan lokal diajarkan pada seiap jenjang kelas mulai dari ingkat pra satuan 
pendidikan hingga satuan pendidikan menengah. Khusus pada jenjang pra satuan 

pendidikan, muatan lokal idak berbentuk sebagai mata pelajaran. 

2.  Muatan lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan/atau bahan kajian 

yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain dan/atau pengembangan diri. 

3.  Alokasi waktu adalah 2 jam/minggu jika muatan lokal berupa mata pelajaran khusus 

muatan lokal. 

4.  Muatan lokal dilaksanakan selama satu semester atau satu tahun atau bahkan selama 

iga tahun. 

5.  Proses pembelajaran muatan lokal mencakup empat aspek (kogniif, afekif, 
psikomotor, dan acion). 

6.  Penilaian pembelajaran muatan lokal mengutamakan unjuk kerja, produk, dan 

portofolio. 

7.  Satuan pendidikan dapat menentukan satu atau lebih jenis bahan kajian mata 

pelajaran muatan lokal. 

8. Penyelenggaraan muatan lokal disesuaikan dengan potensi dan karakterisik satuan 
pendidikan. 

9.  Satuan pendidikan yang idak memiliki tenaga khusus untuk muatan lokal dapat 
bekerja sama dengan atau menggunakan tenaga dari pihak lain 

E. Faktor Pendukung  Muatan Lokal

Daya dukung pelaksanaan muatan lokal melipui segala hal yang dianggap perlu dan 
pening untuk mendukung keterlaksanaan muatan lokal di satuan pendidikan. Beberapa hal 
pening yang perlu diperhaikan adalah kebijakan mengenai muatan lokal, guru, sarana dan 
prasarana, dan manajemen madrasah . 

1 .Kebijakan Muatan Lokal 

 Pelaksanaan muatan lokal harus didukung kebijakan, baik pada level pusat, provinsi, 
kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Kebijakan diperlukan dalam hal: 

a.  kerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta; 

b. pemenuhan kebutuhan sumber daya (ahli, peralatan, dana, sarana dan lain-lain); 
dan 

c.  penentuan jenis muatan lokal pada level kabupaten/kota/provinsi sebagai muatan 
lokal wajib pada daerah tertentu. Yang dimaksud daerah tertentu adalah daerah 

yang memiliki kondisi khusus seperi: rawan konlik, rawan sosial, rawan bencana, 
dan lain-lain. 

2.  Guru 
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 Guru yang ditugaskan sebagai pengampu muatan lokal adalah yang memiliki: 

a. kemampuan atau keahlian dan/atau lulusan pada bidang yang relevan; 

b.  pengalaman melakukan bidang yang diampu; dan 

c.  minat inggi terhadap bidang yang diampu. 

 Guru muatan lokal dapat berasal dari luar satuan pendidikan, seperi: satuan 
pendidikan terdekat, prakisi, tokoh masyarakat yang memiliki keahlian relevan, pelaku 
sosial-budaya, dan lain-lain. 

3.  Sarana dan Prasarana Madrasah  

 Kebutuhan sarana dan prasarana muatan lokal harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. 

Jika satuan pendidikan belum mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, 

maka pemenuhannya dapat dibantu melalui kerja sama dengan pihak tertentu atau 

bantuan dari pihak lain. 

4.  Manajemen Madrasah  

 Untuk memfasilitasi implementasi muatan lokal, kepala madrasah : 

a.  menugaskan guru, menjadwalkan, dan menyediakan sumber daya secara khusus 

untuk muatan local; 

b.  menjaga konsistensi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran 
umum dan muatan lokal khususnya; dan 

c.  mencantumkan kegiatan pameran atau sejenisnya dalam kalender akademik 

satuan pendidikan. 

Tugas kelompok

a) Bacalah dokumen 1 pada Kurikulum 2006! Tandai bagian mana yang harus digani 
berkaitan dengan perubahan Kurikulum 2013! 

b) Buatlah dokumen 1 Kurikulum Madrasah berdasarkan Kurikulum dengan cara 

mengubah dokumen 1 yang telah ada! 

c) Simulasikan pertemuan review dokumen 1 yang dihadiri  kepala madrasah, dewan 
guru, guru ekskul, tenaga kependidikan!

d) Buatlah panduan ekskul dengan cara menggani contoh dengan ekskul yang ada di 
madrasah Bapak/ Ibu! Tambahkan pramuka sebagai ekskul wajib

e) Simulasikan secara kelompok pelaksanaan review dokumen 1 dengan komite, 
dewan guru, tenaga kependidikan dan  nara sumber! Sediakan format-format apa 
saja yang perlu dibuat sebagai buki pelaksaan review dokumen 1!

f) Pajang hasil akhir iap kelompok dan nilailah berdasarkan rubrik/ kriteria dokumen 
1 kurikulum 2013!



62 Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

SESI 3

Implementasi Kurikulum Madrasah 2013  
pada Jenjang Madrasah Ibtidaiyah

kk Pendahuluan 

Untuk memberikan gambaran yang integral, pada modul  3  akan disajikan pembahasan   

Implementasi Kurikulum Madrasah 2013 pada jenjang Madrasah Ibidaiyah (MI), yang 
mencakup (a) karakterisik pembelajaran di MI, (b) RPP  Temaik dengan konteks madrasah, 
(c) penyusunan RPP, (d) pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan (e) penilaian. 

kk Tujuan Sesi
Setelah melakukan kegiatan  ini diharapkan peserta menguasai hal-hal sebagai berikut. 

1. Menjelaskan karakterisik  umum pembelajaran di MI berdasarkan Kurikulum 2013

2. Menjelaskan langkah perencanaan pembelajaran berdasarkan  Kurikulum 2013

3. Menganalisis dan mengomentari pelaksanaan pembelajaran temaik di MI

4. Menganalisis  dan mengomentari RPP yang dibuat

5. Mengomentari peer teaching sebagai realisasi RPP yang dibuat

kk Skenario Training

Waktu Kegiatan Hasil yang 
diharapkan

Material

10 menit • Pengantar 

30 menit • Tiap peserta diminta mengamai 
video pembelajaran temaik 
kelas 1 dan kelas IV.Setelah itu, 

peserta menuliskan karakterisik 
pembelajaran temaik di 
madrasah dasar/MI

Pemahaman 

karakterisik 
pembelajaran 

temaik  dalam 
Kurikulum 2013 

Kertas plano dan  

spidol

Video 

pembelajaran 

temaik

30 menit • Trainer memandu jalannya curah 

pendapat tentang karakterisik 
pembelajaran di madrasah dasar 

/ MI berdasarkan Kurikulum 2013

• Trainer memberikan penguatan 

tentang pembelajaran temaik 

Pemahaman 

karakterisik 
pembelajaran 

dan RPP dalam 

Kurikulum 2013

Post it 
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60 menit • Trainer membagi peserta menjadi 

beberapa kelompok. 

• Masing-masing anggota kelompok 
membaca materi tentang 

pembelajaran temaik di MI 

• Peserta dalam kelompok 

mendiskusikan kriteria 

pembelajaran temaik yang sesuai

• Peserta menilai apakah 

pembelajaran dalam video sesuai 
dengan kriteria 

• Seiap kelompok memajangkan 
hasilnya dan anggota kelompok 

yang lain saling belanja dan saling 

menilai 

Mengomentari 

video 
berdasarkan 

kriteria 

Kurikulum 2013 

Video/ RPP 

pembelajaran 

berdasarkan 

Kurikulum 2013

10 Penguatan

Trainer menayangkan karakterisik 
pembelajaran di MI dengan 

pendekatan temaik dan 
pendekatan sainiik  

Penguatan 

karakterisik 
pembelajaran 

MI RPP sesuai 

Kurikulum 2013 

Power poit 

 Kegiatan 1

Memahami Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah 
Ibtidaiyah   

Pelaksanaan kegiatan satu pada modul 3ini dimaksudkan untuk memahami implementasi 

pembelajaran di Madrasah Ibidaiyah, kegiatan ini mencakup (a) mengideniikasi 
karakterisik pembelajaran di MI yang sesuai dengan Kurikulum 2013, (b) menilai 
pelaksanaan pembelajaran dalam video berdasarkan kriteria yang ditentukan 

Berkelompoklah 5-6 orang! Berbagilah dengan kelompok untuk membaca paparan 

berikut!

1)   Amai video pelaksanaan pembelajarandi MI! 

2)   Catatlah  langkah pembelajaran yang dilakukan!

3)   Catatlah penilaian yang dilakukan guru/ siswa! 

4)   Diskusikan kriteria untuk menilai pelaksanaan pembelajaran temaik berdasarkan 
Kurikulum 2013

Pembelajaran Temaik di Madrasah Ibidaiyah

Secara ilosois, kurikulum 2013 pada dasarnya adalah kurikulum yang cenderung 
berorientasi pada ilsafat konstrukivisme. Diantara pandangan konstrukivisme adalah 
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bahwa “Ilmu pengetahuan itu pada dasarnya adalah dibangun sendiri oleh peserta didik”; 
pandangan yang sangat ekstrim dari konstrukivisme adalah bahwa “pengetahuan itu idak 
bisa ditransfer”, melainkan “dibangun sendiri oleh orang-orang yang sedang belajar”. Oleh 
karena itu, dipandang kurang tepat lagi kalau guru-guru masih cenderung mengajar dengan 
cara mentransfer pengetahuan, memindah isi buku ke kepalapeserta didik, memindah isi 

kepala guru ke kepalanya peserta didik. 

Sejalan dengan landasan ilosois tersebut, maka orientasi teoreik pengembangan 
kurikulumnya idak lagi berorientasi pada content basedatau material based tetapi 

cenderung pada Competency Based. Pembelajaran diarahkan pada penguasaan-penguasaan 
kompetensi yang tergambar dalam sinkronnya nilai, sikap, pengetahuan dengan perbuatan 

nyata. Modus pendidikan idak lagi pada “modus memiliki”—yakni agar peserta didik 
memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi lebih bermodus “menjadi”—yaitu agar peserta 
didik mampu menjadi secara opimal dengan berbagai kompetensinya, agar mereka menjadi 
dirinya sendiri. 

Selanjutnya “proses menjadi” tersebut menurut kurikulum 2013 diharapkan dapat 

dikembangkan melalui pendekatan ilmiah  yang berpola pikir : mengamai, menanya-
-mempertanyakan, mencoba, dan mengkomunikasikan/ membuat jejaring. Pola pikir 
ilmiah tersebut hendaknya idak ditelan mentah-mentah oleh para guru dalam proses 
pengembangan kompetensi peserta didik sebab jika diterima secara kaku langkah-langkah 
berpikir tersebut akan menjadi begitu sempit, sebab dimungkinkan bisa saja terjadi idak 
harus urut (mengamai, mempertanyakan, mencoba, dan mengkomunikasikan) demikian. 
Bisa saja terjadi  berawal dari mengalami atau mencoba dahulu, atau melalui permainan, 

kemudian dalam proses mengalami, bermain dan mencoba itu kemudian diamai dan 
direleksi, kemudian dikreasi—diciptakan upaya pemecahan masalahnya kalau memang 
berbasis masalah, kemudian dicoba lagi, kemudian dikomunikasikan atau idak. 

Peningnya PembelajaranTemaik--Integraif

Kurikulum 2013 juga mengarahkan pada prakik pembelajaran di Madrasah Ibidaiyah 
dengan pembelajaran Temaik Integraif.  Diberlakukannya pembelajaran temaik di SD ini 
sebagai akibat dari kekurangpuasan terhadap prakik pembelajaran di SD yang terjadi selama 
ini. Dalam prakik pembelajaran di SD selama ini cenderung telah memberikan batas-batas 
antar mata pelajaran secara tegas sehingga terkesan adanya keterpisah-pisahan antar 
mata pelajaran padahal sebenarnya bisa di padukan. Pembelajaran selama ini cenderung 

telah lebih menekankan pada pencapaian instrucional efect dan cenderung mengabaikan 

nurturant efectpadahal sesungguhnya antara instrucional dan nurturant efec tsama 

peningnya. Pelaksanaan evaluasi selama ini juga cenderung dengan cara tesing yang 
lebih menekankan pada reproduksi informasi yang bersifat kogniif. Hal semacam itu akan 
mengurangi kebermaknaan pembelajaran, sehingga peserta didik kurang bisa memahami 

apa keterkaitan dan kebermaknaan pembelajaran bagi kehidupannya sehari-hari. 

Pembelajaran temaik integraif ini perlu diterapkan bagi siswa MI, karena: (1) dalam 
kehidupan sehari-hari idak satupun fenomena alam yang terjadi secara terpisah atau berdiri 
sendiri-sendiri, akan tetapi bersifat kompleks dan terpadu; (2) tuntutan dan perkembangan 
ipteks yang begitu pesat dan kompleks, yang secara ilmiah perlu penyikapan secara realisik; 
(3) pembelajaran temaik memiliki keunggulan yakni (a) materi pembelajaranmenjadi dekat 
dengan kehidupan peserta didik dapat memahami sekaligus menerapkan dengan mudah; 
(b) siswa dengan mudah dapat mengkaitkan materi pelajaran yang satu dengan lainnya; (c) 
dengan bekerjasama secara kelompok siswa dapat mengembangkan kemampuan belajarnya 
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baik kogniif, afekif, dan psikomotor; (d) pembelajaran temaik dapat mengakomodasi 
semua jenis kecerdasan siswa; dan (e) dengan pembelajaran akif guru dapat menggunakan 
cara belajar siswa akif dengan mudah. 

Dari sisi psikologi perkembangan, anak-anak usia Madrasah Dasar ingkat perkembangan 
kemampuan berpikirnya cenderung berpikir kongkrit dan holisik. Dalam pembelajaran 
temaik dalam prakik pembelajarannya cenderung menggunakan situasi kehidupan riil dan 
bersifat otenik dan kongkrit. Oleh karena itu pembelajaran temaik sangat tepat bagi peserta 
didik usia madrasah dasar/MI. 

 

Pembelajaran Temaik Integraif Berorientasi Pendidikan Karakter

Pola pengintegrasian  nilai dalam pembelajaran temaik dapat melalui pemilihan   tema 
yang berisi karakter dan pemilihan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang 
menumbuhkan karakter (Strang, 2007). Tema-tema karakter digunakan pada  bahan ajar 
pembelajaran sebagai pengikat keseluruhan mata pelajaran yang diintegrasikan. 

Strang (2007) menjelaskan bahwapembentukan karakter dapat dilakukan dengan dua cara. 

Pendekatan pertama  adalah dengan model klariikasi nilai (values clariicaion approach). 

Model ini memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan 

perbuatannya sendiri. Selain itu, pendekatan klariikasi nilai  untuk meningkatkan kesadaran 
mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Menurut pendekatan ini, tujuan pendidikan 
karakter ada iga. Pertama, membantu siswa agar menyadari dan mengideniikasi nilai-
nilai mereka sendiri  serta nilai-nilai orang lain. Kedua, membantu siswa agar mampu 

berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain berhubungan dengan nilai-
nilainya sendiri. Keiga, membantu siswa agar mampu menggunakan secara bersama-sama 
kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional, mampu memahami perasaan, nilai-
nilai, dan pola ingkah laku mereka sendiri. 

Pendekatan kedua dalam pendidikan karakter adalah pendekatan mencoba melakukan  

(acion learning approach). Pendekatan ini menekankan pada usaha memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara 
perseorangan maupun cara bersama-sama dalam suatu kelompok. Ada dua tujuan utama 
pendidikan moral berdasarkan  pendekatan ini. Pertama, memberi kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, 
berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri. Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka 

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang idak 
memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus 

mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.

Berkaitan dengan pembentukan karakter tersebut, pembelajaran temaik pening karena: 
(1) pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan ingkat perkembangan dan 
kebutuhan anak usia madrasah dasar, (2)kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan 
pembelajaran temaik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, (3)kegiatan belajar akan 
lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama; 
(4) membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa, (4)menyajikan kegiatan 

belajar yang bersifat pragmais sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa 
dalam lingkungannya, dan (5) mengembangkan sikap dan keterampilan sosial siswa, seperi 
kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain, jujur, peduli, dan 

tanggung jawab.
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Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema ini, akan diperoleh beberapa 

manfaat yaitu: menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata 

pelajaran akan terjadi penghematan,  siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang 
bermakna sebab isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan  

tujuan akhir,  pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengerian 
mengenai proses dan materi yang idak terpecah-pecah. Gambaran pembelajaran temaik 
integraif dengan muatan karakter dirangkum pada tabel berikut.

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nilai 

Simbolik 

Nilai 
Empirik Nilai Etik Nilai 

Estetik 

Nilai 
Sinnoetik 

Nilai 
Sinoptik 

Muatan 

Bahasa dan 
Matematika 

Muatan Ilmu 
Pengetahuan 

Umum 
(IPA+IPS), 

Olah Raga 

Muatan 
Pendidikan 

Moral (PPKn) 

Budi Pekerti, 
Aqidah 
Akhlaq.  

Muatan Seni 

Budaya, 
Ketrampilan, 

Desain (SBKD) 

Muatan 
Ceritera-
ceritera 

pengalaman 
personal  

Muatan 
Pendidikan 

Agama-agama 

dan Sistem 
Kepercayaan  

Tematik Integratif Berorientasi Pendidikan 

Karakterdengan Pendekatan Saintifik 
Tema menjadi sebuah simpul, sebagai pengikat, sebagai pokok 
kajian, sebagai pintu masuk untuk mengembangkan berbagai 

Kompetensi Dasar dari berbagai bidang kajian, warna mata 
pelajaran tidak lagi tampak, menjadi satu kesatuan yang utuh 

(holistik).  Proses belajar pembelajarannya menggunakan 

pendekatan ilmiah (scientific) 

PENCAPAIAN KOMPETENSI INTI  

Pencapaian kompetensi ini dilakukan melalui pembelajaran temaik integraif 

Pembelajaran Temaik dalam Kurikulum 2013

Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai 

matapelajaran yaitu intra-disipliner, inter-disipliner, muli-disipliner, dan trans-disipliner. 
Integrasi intra-disipliner dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh di seiap matapelajaran. 
Integrasi inter-disipliner dilakukan dengan menggabungkan kompetensi-kompetensi 
dasar beberapa matapelajaran agar terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat 

saling memperkuat, menghindari terjadinya tumpang indih, dan menjaga keselarasan 
pembelajaran. Integrasi muli-disipliner dilakukan tanpa menggabungkan kompetensi dasar 
iap matapelajaran sehingga iap matapelajaran masih memiliki kompetensi dasarnya sendiri. 
Integrasi transdisipliner dilakukan dengan mengaitkan berbagai matapelajaran yang ada 

dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya sehingga pembelajaran 
menjadi kontekstua. Tema  yang digunakan merajut makna berbagai konsep dasar sehingga 

peserta didik idak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya 
memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperi tercermin pada berbagai tema 
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yang tersedia. Temaik terpadu disusun berdasarkan gabungan proses integrasi seperi 
dijelaskan di atas sehingga berbeda dengan pengerian temaik seperi yang diperkenalkan 
pada kurikulum sebelumnya. 

Selain itu, pembelajaran temaik-terpadu ini juga diperkaya dengan penempatan 
matapelajaran Bahasa Indonesia di Kelas I, II, dan III sebagai penghela matapelajaran lain. 

Melalui perumusan Kompetensi Ini sebagai pengikat berbagai matapelajaran dalam satu 
kelas dan tema sebagai pokok bahasannya, sehingga penempatan matapelajaran Bahasa 

Indonesia sebagai penghela matapelajaran lain menjadi sangat memungkinkan. 

Penguatan peran matapelajaran Bahasa Indonesia dilakukan secara utuh melalui 

penggabungan kompetensi dasar matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu 

Pengetahuan Alam ke dalam matapelajaran Bahasa Indonesia. Kedua ilmu pengetahuan 

tersebut menyebabkan pelajaran Bahasa Indonesia menjadi kontekstual, sehingga 

pembelajaran Bahasa Indonesia menjadi lebih menarik. 

Pendekatan sains seperi itu terutama di Kelas I, II, dan III menyebabkan semua 
matapelajaran yang diajarkan akan diwarnai oleh matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan 

Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk kemudahan pengorganisasiannya, kompetensi-kompetensi 
dasar kedua matapelajaran ini diintegrasikan ke matapelajaran lain (integrasi inter-disipliner). 

Kompetensi dasar matapelajaran Ilmu Pengetahuan Alam diintegrasikan ke kompetensi 

dasar matapelajaran Bahasa Indonesia dan kompetensi dasar matapelajaran Matemaika. 
Kompetensi dasar matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diintegrasikan ke kompetensi 

dasar matapelajaran Bahasa Indonesia, ke kompetensi dasar matapelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, dan ke kompetensi dasar matapelajaran Matemaika.    

Pada  kelas IV, V, dan VI, kompetensi dasar matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu 

Pengetahuan Alam masing-masing berdiri sendiri, sehingga pendekatan integrasinya adalah 
mulidisipliner, walaupun pembelajarannya tetap menggunakan temaik terpadu. 

Prinsip pengintegrasian inter-disipliner untuk matapelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
dan Ilmu Pengetahuan Sosial seperi diuraikan di atas dapat juga diterapkan dalam 
pengintegrasian muatan lokal. 

Pendekatan Sainiik Kurikulum 2013 

Pendekatan sainiik adalah cara pandang untuk memecahkan masalah pembelajaran 
secara ilmiah. Pendekatan sainiik pada dasarnya adalah sebuah pola berpikir yang 
berawal dari adanya suatu masalah yang diperoleh melalui pengamatan, merumuskan 

dalam rumusan masalah dengan mempertanyakan, kemudian melakukan penalaran dalam 

bentuk membangun hipotesis atau memberi jawaban yang bersifat tentaif—mungkin 
benar mungkin salah, kemudian mencoba atau menguji coba—untuk mencipta, kemudian 
menyajikan/mengkomunikasikan hasil uji cobanya. 

Pendekatan sainiik (ilmiah) tersebut menjadi icon dalam proses pembelajaran yang dituntut 

(diharapkan terjadi) dalam proses pembelajaran temaik integraif pada Kurikulum 2013. 
Pada implementasi kurikulum 2013 anak-anak dibiasakan untuk melakukan pengamatan 
pada objek/realitas tertentu dengan cermat, dari hasil pengamatan itu kemudian dilaih 
untuk mempertanyakan—mempersoal akan realitas itu, sehingga berkembang ide-ide kreaif 
dengan penalaran secara logis rasional hingga melahirkan alternaif-alternaif jawaban 
(ide-ide penciptaan sesuatu yang baru) untuk pemecahan masalah yang dipertanyakan atau 
dipersoalkan. 
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Dengan menggunakan pendekatan sainiik dalam pembelajaran yang dilakukan bagi 
anak bangsa sejak dini (sebut saja usia SD) maka akan berpeluang lebih besar bagi dunia 

pendidikan di negeri ini mampu menghasilkan generasi yang cerdas dan kreaif, mampu 
menghasilkan ciptaan-ciptaan barang dan jasa baru sehingga bangsa Indonesia idak lagi 
menjadi bangsa konsumen tetapi menjadi produsen barang dan jasa baru untuk memenuhi 

kebutuhan umat manusia secara mendunia. 

Pendekatan sainiik  ini diharapkan mewarnai pengalaman belajar siswa yang tampak 
mulai dari Kompetensi Ini, kompetensi Dasar, dan indikator-indikator pencapaian tujuan 
pembelajaran, pengalaman belajar—yang tampak dari langkah-langkah pembelajaran. 

 

Keterpaduan

Dalam Mapel Antar Mapel Luar mapel

Intra-
Disipliner

(Integrasi Vertikal)

Trans-
Disipliner

Multi-
Disipliner

Inter-
Disipliner

(Integrasi Horisontal)

(Inter -dependen) (Basis Konteks, 

melalui Observasi  )

Ruang Lingkup Keterpaduan dan Prosesnya 

85Dari gambar tersebut nampak bahwa pembelajaran terpadu dapat memadukan intramapel, 

antarmapel, mulidisiplin, dan sebagainya. Dalam Kurikulum 2013, pembelajaran temaik di 
SD/ MI adalah pembelajaran temaik antar mapel.  

Tugas 
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Setelah mengamai video dan membaca paparan di atas kerjakan tugas berikut!

a. Berdiskusilah dalam kelompok untuk menemukan ciri pembelajaran di MI  

sesuai Kurikulum 2013!!

b. Berilah komentar terhadap pembelajaran pada video berdasarkan ciri 
pembelajaran yang telah dibuat!

	Kegiatan2

Mengamati RPP Kurikulum 2013  di Madrasah Ibtidaiyah   
dan Model Penilaiannya

Untuk	memperdalam	pemahaman	Anda	mengenai	materi	di	atas,	kerjakanlah	latihan	
berikut!

kk Skenario Traineran

Waktu Kegiatan Hasil yang 
diharapkan

Material

10 menit • Pengantar 
30 menit • Tiap peserta diminta mengamai 

RPP pembelajaran temaik dan 
membaca komponen RPP di MI

Pemahaman 

karakterisik  RPP 
dalam Kurikulum 

2013 

Contoh RPP 

temaik

30 menit • Secara berkelompok peserta 
menyusun kriteria RPP yang baik 

sesuai dengan Kurikulum 2013 

• Trainer memberikan penguatan 
tentang kriteria RPP pembelajaran 

temaik 

Menyusun RPP 

temaik dalam 
Kurikulum 2013

Rubrik RPP

60 menit • Trainer membagi peserta menjadi 
beberapa kelompok. 

• Masing-masing anggota kelompok 
membaca buku guru Kemendikbud 

kelas IV dan memilih jaring 

subtema dan jaring pembelajaran 

untuk dibuat RPP

Pemahaman 

modiikasi  
Kurikulum 

2013  pada 

implementasi di 

madrasah

Buku Guru dan 

Buku Siswa  

kelas IV tema 

tertentu/ KI-KD 
Permendikbud 67 

tahun 2013
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 • Peserta  menyusun RPP

• RPP dipasang peserta saling 
belanja dan saling mengomentari 

• RPP diundi untuk diwujudkan 
dalam peer teaching

10 Menit Penguatan

Trainer menayangkan RPP 

pembelajaran di MI   

Penguatan 

RPP MI dan 

pelaksanaan 

pembelajaran 

sesuai Kurikulum 

2013 

Contoh skenario 

(kegiatan 

pendahuluan, ini, 
dan penutup RPP 

Kurikulum 2013 

yang sesuai untuk  

MI

Apa RPP?

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara 

rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP mencakup: 

(1) data madrasah, matapelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; 
(4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pembelajaran; 
metode pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (6) langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran; dan (7) penilaian. 

Mengapa RPP?

Tahap pertama dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu perencanaan 

pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Seiap guru di seiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP 
untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD dan untuk guru matapelajaran 

yang diampunya untuk guru MTs, MA, dan MAK/MAK. Pengembangan RPP dapat dilakukan 

pada seiap awal semester atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar RPP telah tersedia 
terlebih dahulu dalam seiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat 
dilakukan secara mandiri atau secara berkelompok. 

Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau secara bersama-
sama melalui musyawarah guru MATA pelajaran (MGMP) di dalam suatu madrasah tertentu 

difasilitasi dan disupervisi kepala madrasah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala 
madrasah. Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara berkelompok melalui MGMP 

antarmadrasah atau antarwilayah dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas 
pendidikan. 

Apa Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP?

Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut. 

a.  RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus 

yang telah dikembangkan di ingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses 
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pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. 

b.  RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus 

dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, 

moivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar,kebutuhan 
khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan 

peserta didik. 

c.  Mendorong parisipasi akif peserta didik 

d.  Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai 

manusia yang mandiri dan tak berheni belajar, proses pembelajaran dalam RPP 
dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan moivasi, 
minat, rasa ingin tahu, kreaivitas, inisiaif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, 
keterampilan belajar dan kebiasaan belajar. 

e.  Mengembangkan budaya membaca dan menulis 

f.  Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk 

tulisan. 

g.  Memberikan umpan balik dan indak lanjut. 

h.  RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik posiif, penguatan, 
pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi dilakukan seiap saat 
setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan kelemahan seiap 
peserta didik dapat terideniikasi. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan 
kelemahan peserta didik. 

i.  Keterkaitan dan keterpaduan. 

j.  RPP disusun dengan memperhaikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan 
KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar 

dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan 

pembelajaran temaik, keterpaduan lintas matapelajaran untuk sikap dan 
keterampilan, dan keragaman budaya. 

k.  Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

l.  RPP disusun dengan memperimbangkan penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi secara terintegrasi, sistemais, dan efekif sesuai dengan situasi dan 
kondisi. 
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Sebagai implementasi pembelajaran temaik di MI, amai RPP berikut!

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Satuan Pendidikan :

Kelas/Semester : IV/1

Tema : Indahnya Kebersamaan

Sub Tema : Keberagaman Budaya Bangsaku

Waktu  : 1 hari (6x35)

Pembelajaran          : 2  ( Dua )

A.  Kompetensi Ini

1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamai mendengar, melihat, 
membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, madrasah, dan 
tempat bermain

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistemais, 
dalam karya yang esteis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
indakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Contoh RPP Temaik

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia

3.2 Menguraikan teks instruksi tentang  penggunaan alat teknologi modern dan 

tradisional dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah kosakata baku.

4.1 Menerangkan dan memprakikkan teks arahan/petunjuk tentang teks arahan/
petunjuk secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku

Matemaika 

3.6 Mengenal sudut siku-siku melalui pengamatan dan membandingkannya dengan 
sudut yang berbeda 

4.16 Merepresentasikan sudut lancip dan sudut tumpul dalam bangun datar.

I P A

3.5 Memahami sifat-sifat bunyi melalui pengamatan dan keterkaitannya dengan indra 
pendengaran

4.4 Menyajikan hasil percobaan atau perambatan bunyi melalui padat cair dan gas.

SBdP

 3.2.    Mengenal gambar alam benda,dan kolase

 4.2.    Membuat karya seni kolase dengan berbagai gambar
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C.   Indikator

Bahasa Indonesia

4.0.1 Mempraktekkan langkah-langkah yang terdapat pada teks percobaan perambatan 
bunyi.

4.1.2 Menyajikan langkah-langkah percobaan dalam bentuk laporan

Matemaika

3.2.1 Mendesaian rumah adat impian dengan memperhaikan penggunaan sudut lancip, 
tumpul dan siku-siku 

IPA

3.2.1 Menjelaskan perambatan sumber bunyi

4.3.2 Membandingkan hasil percobaan perambatan melalui padat,cair dan gas

SBdP

3.4.1 Mendesain gambar rumah adat impian dengan teknik kolase   

D. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah melakukan percobaan,siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi 

dengan benar.

2. Setelah melakukan percobaan,siswa dapat membandingkan hasil-hasil perambatan 
bunyi melalui benda padat,cair dan gas dengan benar.

3. Setelah membaca instruksi,siswa mampu memprakikan langkah-langkah percobaan 
perambatan bunyi dengan benar .

4. Setelah membaca teks laporan dan melakukan percobaan,siswa mampu menyajikan 

laporan percobaan dengan benar.

5. Setelah mendengarkan penjelasan guru,siswa mampu mendesain gambar rumah adat 

impian dengan teknik kolase.

6. Setelah berekplorasi dengan sudut,siswa mampu mendesain rumah adat impian 

dengan memperhaikan penggunaan sudut lancip,tumpul dan siku-siku.  

E. Materi Ajar

1.  Bahasa Indonesia ( teks instruksi/ prosedur)  

2. Matemaika  (sudut lancip, siku, dan tumpul)

3. IPA (percobaan perambatan bunyi)

4.  SBdP  (membuat rumah adat dengan teknik kolase)

F.  Sumber Dan Media Pembelajaran

1. Gambar rumah adat

2. Gambar-gambar sudut lancip dan sudut

3. LembarKegiatan
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F.  Pendekatan/ Strategi/ Metode

Pendekatan : Sainiik (Sainiik).

Metode  : Diskusi (Discussion).danPercobaan (Experiment).

G. Kegiatan Pembelajaran

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU

Pendahuluan • Guru memberikansalamdanmengajakberdoa.

• Mengecek kehadiran peserta didik

• Guru menayangkan beberapa gambar bermacam-macam 
sumber bunyi

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 

tersebut dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari, yaitu 

menjelaskan perambatan sumber bunyi, membandingkan 

hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair dan gas, 

mempraktekkan langkah-langkah percobaan perambatan 
bunyi, menyajikan laporan percobaan, mendesain gambar 

rumah adat impian dengan teknik kolase, mendesain gambar 

rumah adat impian dengan memperhaikan penggunaan 
sudut lancip, tumpul dan siku-siku

10 menit

Ini • Peserta didik mengamai benda-benda  yang akan digunakan 
sebagai percobaan perambatan bunyi

• Peserta didik diminta membuat pertanyaan tentang benda-
benda yang diamai

• Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang 
langkah langkah perambatan bunyi melalui media yang 

dikaitkan dengan perambatan sumber bunyi

• Peserta didik menggali data dengan mempraktekkan 
langkah-langkah percobaan  perambatan bunyi,secara 
berpasangan sesuai alat yang disediakan

• Guru membantu siswa yang kesulitan dalam melaksanakan 
percobaan secaraberpasangan.

• Beberapa peserta didik mencoba mempresentasikan hasil 
percobaan yang telah dilakukan

• Peserta didik dan guru menanggapi hasil laporan beberapa 
siswa

• Peserta didik diberi tugas untuk membuat laporan tentang 
hasil percobaan yang telah dilakukannya.

• Guru menilai hasil laporan peserta didik ( nilai kinerja)
• Guru memberi informasi tentang bermacam-macam bentuk 

rumah adat yang ada di Indonesia dengan menunjukkan 

gambarnya

• Peserta didik mengamai gambar rumah adat

40 menit
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KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU

• Peserta didik mengajukan pertanyaan sesuai gambar
• Peserta didik diberi tugas secara kelompok untuk membaca 

cara membuat kolase

• Tiap kelompok membuat salah satu bentuk rumah adat yang 
disukai dengan bahan yang ada dilingkungannya ( kertas, 

daun kering, pecahan kaca dll).

• Tiap kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya
• Hasil kelompok dipajang dikelas
• Guru menilai hasil kelompok ( penilaian produk)
• Peserta didik dan guru mengamai gambar bentuk rumah 

adat yang ada di Indonesia 

• Guru mengadakan tanya jawab tentang bentuk-bentuk 
rumah adat yang dikaitkan dengan sudut-sudut yang ada 
digambar tersebut.

•k Peserta didik secara individu diberi tugas untuk mendesain 
sebuah rumah adat impiannya dengan memperhaikan 
penggunaan sudut lancip,tumpul dan siku-siku.

•k Peserta didik mengumpulkan hasil tugas

•k Guru menilai hasil tugas (penilaian produk.)

Penutup • Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada pertemuan hari ini.

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa peserta didik 

untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikui.
• Guru melakukan penilaian

• Peserta didik ditugaskan membuat kliping dengan tema 

Keanekaragaman Budaya dan pemanfaatan sumber daya 

alam Indonesia secara individu untuk provinsi lain yang 
belum dibahas .

• Guru menyampaikan pesan moral untuk senaniasa 
menghormai keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia, 
menumbuhkan rasa peduli sosial yang inggi, dan bijaksana 
dalam menggunakan sumber daya alam yang ada.

• Salam dan doa penutup.

15 menit

H.  Penilaian.

1. Tes Tertulis dalam bentuk uraian.

2. Penilaian sikap selama bekerja kelompok

3. Penilaian kinerjapresentasi.

4. Produk: laporan tentang sumber daya alam, menggambar segi banyak beraturan 

menjadi pola pengubinan, dan membuat  kliping tentang Keanekaragaman Budaya 

Indonesia. (Instrumen penilaian terlampir).
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I. PENILAIAN :

Penilaian

1.  Datar periksa untuk desain rumah adat (matemaika)

Kriteria Penilaian
Keterangan

Sudah Belum
Berisi sudut  lancip, tumpul, dan siku 5

Kreaivitas menata sudut 
Sesuai dengan tema rumah adat Indonesia

 

2. Datar periksa untuk  Kolase

Kriteria penilaian Ya Tidak
Sesuai dengan tema 

Komposisi warna bagus   

Kolase rapi 

3.  Rubrik  Presentasi dan parisipasi mendengarkan orang lain

Kriteria Bagus Sekali Cukup Berlaih lagi
Mendengarkan Selalu mendengarkan 

teman yang sedang 

berbicara

(3)

Mendengarkan 

teman yang 

berbicara namun 

sesekali masih  perlu 

diingatkan

(2)

Masih perlu 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang sedang 

berbicara

(1)

Komunikasi non 

verbal (kontak mata, 
bahasa tubuh, 

postur, ekspresi 

wajah, suara)

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi non 

verbal dengan tepat

(3)

Merespon dengan 

tepat terhadap 

komunikasi 

nonverbal yang 
ditunjuk teman

(2)

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami 

bentuk komunikasi 

nonverbal yang 
ditunjukkan teman

(1)

Parisipasi 
(menyampaikan ide, 

perasaan, pikiran)

Isi pembicaraan 

menginspirasi teman. 

Selalu mendukung 

dan memimpin 

lainnya saat diskusi

(3)

Berbicara dan 

menerangkan secara 

rinci, merespons 

sesuai dengan topik

(2)

Jarang berbicara 

selama proses diskusi 

berlangsung

(2)
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Keruntutan berbicara Menyampaikan 

pendapatnya secara 

runtut dari awal 

hingga akhir

(3)

Menyampaikan 

pendapatnya secara 

runtut, tetapi belum 

konsisten

(2)

Masih perlu berlaih 
untuk berbicara 

secara runtut

(1)

Penggunaan Bahasa 

Indonesia 

Menggunakan 

struktur kalimat 

lengkap dan kalimat 

baku 

Ada beberapa 

kesalahan struktur 

kalimat dan kosakata 

idak baku 

Banyak kesalahan 

struktur dan kosakat 

idak baku

Isi presentasi Berisi alat, langkah, 

dan hasil sesuai 

percobaan

Tidak lengkap 

tapi sesuai hasil 

percobaan

Tidak lengkap dan 

idak sesuai

Catatan : Centang  ( √ ) pada bagian bagian yang memenuhi kriteria

Penilaian :  total nilai x 10

                                            

Soal uraian

Isilah pertanyaan berikut ini

1. Bunyi yang dapat di dengar manusia disebut...

2. Sumber bunyi ialah.....

3. Perisiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain 
disebut.....

Penilaian Sikap SosialRubrik penilaian sikap sosial

Kriteria
Baik sekali

4

Baik

3

Cukup

2

Kurang

1
Jujur Tindakan selalu 

sesuai dengan 

ucapan

Tindakan 

kadang-kadang 
sesuai dengan 

ucapan

Tindakan kurang 

sesuai dengan 

ucapan

Tindakan idak 
sesuai dengan 

ucapan

Disiplin Mampu 

menjalankan 

aturan dengan 

kesadaran sendiri

Mampu 

menjalankan 

aturan dengan 

pengarahan guru

Kurang mampu 

menjalankan 

aturan

Belum mampu 

menjalankan 

aturan

Tanggung 

Jawab

Terib mengikui 
instruksi dan 

selesai tepat 

waktu

Terib mengikui 
instruksi, selesai 

idak tepat 
waktu

Kurang terib 
mengikui 
instruksi, selesai 

idak tepat 
waktu

Tidak terib 
dan idak 
menyelesaikan 

tugas
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Santun Berbahasa posiif 
dan bersikap 

sopan

Berbahasa 

posiif tapi 
bersikap kurang 

sopan

Berbahasa 

negaive dan 
bersikap kurang 

sopan

Berbahasa 

negaive dan idak 
sopan

Peduli Selalu care/empai 
dengan lingkungan 

sekitar dan 

temannya

Sering care /

empai dengan 
lingkungan 

sekitar dan 

temannya

Kadang-
kadang care /

empai dengan 
lingkungan dan 

temannya

Belum / idak 
care/empai 
dengan lingkungan 

dan temannya

Percaya diri Tidak terlihat 

ragu-ragu, melihat 
pendengar dalam 

menyampaiakan 

presentasi 

Terlihat ragu-
ragu

Memerlukan 

bantuan guru

Belum 

menunjukkan 

kepercayaan diri/ 

perilaku negaif

Catatan:

 •   Pada penilaian sikap dirapor sekurang-kurangnya B (baik)

Rubrik penilaian sikap spiritual 

Kriteria
Baik sekali Baik Cukup Kurang

4 3 2 1

Ketaatan 

beribadah

Selalu taat 

beribadah

Sering 

taat dalam 

beribadah

Kadang-kadang 
taat beribadah

Tidak taat dalam 

beribadah

Berdoa dengan 

sikap sungguh-
sungguh

Selalu 

menunjukkan 

sikap berdoa 

dengan sungguh-
sungguh

Sering Kadang-kadang Tidakukur

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan

Selalu melakukan 

doa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan

Sering berdoa 

sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan

Kadang-kadang 
berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan

Tidak berdoa 

sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan

BUKU GURU DAN BUKU SISWA PEMBELAJARAN TEMATIK DI MADRASAH DASAR/ 
MADRASAH IBTIDAIYAH SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN RPP

Buku Guru dan Buku Siswa dalam Pembelajaran Temaik    Kurikulum 2013 berperanan 
pening agar guru dapat menyusun RPP. Pelaksanaan pembelajaran temaik integraif di 
ingkat MI dipandu dengan buku guru dan buku siswa. Isi kedua buku tersebut dipaparkan 
berikut.

Isi Buku Panduan Guru

1    Jaring KD pada subtema dan jaring pada iap pembelajaran yang memberi gambaran 
kepada guru untuk mengambil KD apa saja yang akan diintegrasikan. Jaring KD pada 
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subtema dijabarkan menjadi 6 PB. Jadi satu RPP satu hari dapat diambil dari jaring 

PB yang ada di jaring PB (pembelajaran). Indikator juga dapat diambil dari jaring 

pembelajaran dengan penyesuaian. KD dan indikator dalam RPP dapat diambi dari 

jaring KD pada buku guru.

2.   Rincian waktu yang berupa tabel cakupan pembelajaran  dalam 6 hari (PB 1-6) dan 
garis besar materi  serta fokus sikap yang ditumbuhkan

3.   Komponen tujuan, langkah pembelajaran, media,  dan materi (bagian ini dapat 

membantu guru untuk menentukan langkah pembelajaran dengan penyesuaian pada 

pendekatan sainiik ( 6 M = mengamai, menanya, mencoba/ menggali data, menalar, 
mencipta/ mereleksi) 

3.   Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku posiif, 
penguasaan konsep, keterampilan berpikir sainiik, berpikir ingkat inggi, kemampuan 
menyelesaikan masalah, inkuiri, kreaivitas, dan pribadi relekif, 

4.   Berbagai teknik penilaian siswa yang digunakan dalam iap pembelajaran. Instrumen 
ini dapat digunakan guru dengan adaptasi sehingga lebih opimal.

5.   Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan, Materi pengayaan 

untuk menambah pendalaman materi bagi guru. 

6.   Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada orang 

tua untuk ikut berparisipasi akif melalui kegiatan belajar siswa di rumah, dan 

Buku Siswa  . 

Kegiatan pembelajaran di buku siswa  didesain untuk mengembangkan kompetensi (sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui akivitas yang bervariasi. 

Akivitas tersebut melipui: 

1.  membuka pelajaran yang menarik perhaian siswa, seperi bercerita, bertanya jawab, 
bernyanyi, melakukan permainan, mendemonstrasikan sesuatu, memberikan masalah 

dan sebagainya, 

2.  menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisasikan 

informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan), 

3.  memanik pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa mengaitkan 
pengetahuan terdahulu dan yang akan dipelajari, 

4.  memberikan tugas secara bertahap guna membantu siswa memahami konsep, 

5.  memberikan tugas yang membutuhkan keterampilan ingkat inggi, 

6.  memberikan kesempatan untuk melaih keterampilan atau konsep yang telah 
dipelajari, dan 

7. memberikan umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa

Berkelompoklah  menjadi  iga kelompok! Tiap kelompok mendapatkan  satu set buku 
temaik kelas IV ,  temaik kelas I, dan buku mapel kelas VII

Analisislah buku  guru dengan LK   yang disediakan!

Amai alur penyusunan RPP dari buku guru berikut!
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ALUR & SIKLUS PENYUSUNAN RPP

Analisis KI/KD

Membaca silabus/ buku 
panduan guru dan buku siswa

Membuat/ mengambil  jaring  
KD  (unit KD (KI1,2,3,4) 

Langkah Pembelajaran 

Pendahuluan
• Berdoa, presensi

• Pengaitan konteks, moivasi, ruang lingkup kegiatan
Kegiatan Ini 
• Mengamai- melihat, mendengar, merasakan/ merenungkan  (objek, 

perisiwa, lingkungan sekitar, kasus, video, gambar) 
• Menanya (mendorong siswa bertanya agar kriis/ kreaif/ rasa ingin tahu)
• Mencoba/ menggali informasi

• Menalar/ mengasosiasi

• Mengomunikasikan/ presentasi/ memajang

• Mencipta/ membuat jejaring

Penilaian 
• Instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

Penulisan 
Idenitas

Penulisan 
KI, KD, dan 
indikator

Tujuan sikap, 
pengetahuan, 

ket 

Materi dan 
metode

Sumber/
media

PENYUSUNAN RPP
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Bacalah uraian berikut untuk menambah pemahaman tentang komponen RPP dalam Kuri-

kulum 2013!

Perencanaan Pembelajaran 

Apa saja Komponen dan Sistemaika RPP?

RPP paling sedikit memuat: (i) tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode 

pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v) penilaian. 

Madrasah

Matapelajaran 

Kelas/Semester 

Materi Pokok 

Alokasi Waktu  

: 

: 

: 

: 

: 

A. Kompetensi Ini (KI) 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1. _____________ (KD pada KI-1) 

2. _____________ (KD pada KI-2) 

3. _____________ (KD pada KI-3) 

Indikator: __________________ 

4. _____________ (KD pada KI-4) 

Indikator: __________________ 

Catatan: 

KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 idak harus dikembangkan dalam indikator karena keduanya 
dicapai melalui proses pembelajaran yang idak langsung. Indikator dikembangkan hanya 
untuk KD-3 dan KD-4 yang dicapai melalui proses pembelajaran langsung. 

C.  Tujuan Pembelajaran 

D.  Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok) 

E.  Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran) 

F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

2. Alat/Bahan 

3. Sumber Belajar 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1.  Pertemuan Kesatu: 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit) 

b. Kegiatan Ini (...menit) 

c. Penutup (…menit) 



82 Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

2.  Pertemuan Kedua: 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit) 

b. Kegiatan Ini (...menit) 

c. Penutup (…menit), dan seterusnya. 

H. Penilaian 

1. Jenis/teknik penilaian 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

3. Pedoman penskoran 

Langkah-Langkah Pengembangan RPP 

a. Mengkaji Silabus 

Secara umum, untuk seiap materi pokok pada seiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan 
aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan 

keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta 

didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik 

ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konirmasi, yakni: mengamai, menanya, 
mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus 

dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam 
pembelajaran, yang membuat peserta didik akif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga 
melipui perumusan indikator KD dan penilaiannya. 

b. Mengideniikasi Materi Pembelajaran

Mengideniikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan 
memperimbangkan: 

1. potensi peserta didik; 

2. relevansi dengan karakterisik daerah, 

3. ingkat perkembangan isik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik; 

4. kebermanfaatan bagi peserta didik; 

5. struktur keilmuan; 

6. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 

7. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan 

8. alokasi waktu. 

c. Menentukan Tujuan 

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk seiap 
pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling idak mengandung dua aspek: Audience 
(peserta didik) dan Behavior (aspek kemampuan). Tujuan yang lengkap berisi ABCD (Audiens, 

Behavior, Condiion, Degree)
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Contoh tujuan yang lengkap

Dengan  menggunakan busur peserta didik dapat mengukur iga sudut lancip yang  terdapat 
pada rumah adat dengan benar 

Dengan menggunakan busur   = condiion (kondisi konteks terjadinya ketermpilan)

Peserta didik                               = audens (yang sedang belajar)

Dapat mengukur sudut lancip   = behavior (perilaku yang diharapkan)

iga sudut dengan tepat             = degree (kriteria jumlah dan ketepatan)

d. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan 

proses mental dan isik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, 
lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar 

yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang 

bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup 
yang perlu dikuasai peserta didik. 

Hal-hal yang harus diperhaikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah 
sebagai berikut. 

1.  Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, 

khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. 

2.  Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru, 

agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperi di silabus. 

3.  Kegiatan pembelajaran untuk seiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah 
guru dalam membuat peserta didik akif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi 
kegiatan: Pendahuluan, Ini, dan Penutup. 

Kegiatan ini dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, 
dan konirmasi, yakni: mengamai, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan/ 
menalar,  mengkomunikasikan/ menyajikan, mencipta, mereleksi/ membuat jejaring. Untuk 
pembelajaran yang bertujuan menguasai prosedur untuk melakukan sesuatu, kegiatan 

pembelajaran dapat berupa pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peniruan oleh 

peserta didik, pengecekan dan pemberian umpan balik oleh guru, dan traineran lanjutan. 

e. Penjabaran Jenis Penilaian 

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian KD peserta didik 

dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes 

dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil 

karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 

Oleh karena pada seiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, 
maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara 

sistemais dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 
pengambilan keputusan. 
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Hal-hal yang perlu diperhaikan dalam merancang penilaian yaitu sebagai berikut: 

1.  Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD-KD pada KI-3 
dan KI-4. 

2. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan 
peserta didik setelah mengikui proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan 
posisi seseorang terhadap kelompoknya. 

3.  Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan 

dalam ari semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD 
yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik. 

4.  Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan indak lanjut. Tindak lanjut berupa 
perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang 

pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi 

peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan. 

5.  Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh 

dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan 

tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya 
teknik wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan observasi lapangan. 
Penilaiansikap menggunakan alat observasi, penilaian diri dan penilaian antarteman 
serta jurnal. Penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 

Penilaian keterampilan menggunakan proyek, prakik, portofolio. (buka lagi modul 1 
untuk mengetahui contoh instrumen penilaian)

f. Menentukan Alokasi Waktu 

Penentuan alokasi waktu pada seiap KD didasarkan pada jumlah minggu efekif dan 
alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan memperimbangkan jumlah KD, keluasan, 
kedalaman, ingkat kesulitan, dan ingkat kepeningan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan 
dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh 

peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di 

RPP. 

g. Menentukan Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan isik, 
alam, sosial, dan budaya. 

D. Proses Pembelajaran 

Tahap kedua dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran 

yang melipui kegiatan pendahuluan, kegiatan ini, dan kegiatan penutup. 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

 Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a.  menyiapkan peserta didik secara psikis dan isik untuk mengikui proses 
pembelajaran; 
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b.  mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang akan dipelajari; 

c.  mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan 

dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau KD yang akan dicapai; dan 

d.  menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang 

akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 

2.  Kegiatan Ini 

 Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, yang dilakukan 
secara interakif, inspiraif, menyenangkan, menantang, memoivasi peserta 
didik untuk secara akif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, kreaivitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 
perkembangan isik serta psikologis peserta didik. 

 Kegiatan ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakterisik peserta 
didik dan matapelajaran, yang melipui proses observasi, menanya, mengumpulkan 
informasi, asosiasi, dan komunikasi. Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan KD 

yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar peserta didik 

dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, 

peserta didik menirukan, selanjutnya guru melakukan pengecekan dan pemberian 

umpan balik, dan laihan lanjutan kepada peserta didik. ik, dan laihan lanjutan kepada 
peserta didik. 

 Dalam seiap kegiatan guru harus memperhaikan kompetensi yang terkait dengan 
sikap seperi jujur, telii, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai 
pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Cara pengumpulan 

data sedapat mungkin relevan dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di 
laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum 

menggunakannya peserta didik harus tahu dan terlaih dilanjutkan dengan 
menerapkannya. 

 Berikutnya adalah contoh aplikasi dari kelima kegiatan belajar (learning event) yang 

diuraikan dalam tabel 1 di atas. 

a.  Mengamai 

 Dalam kegiatan mengamai, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan 
peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, 

mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan 

pengamatan, melaih mereka untuk memperhaikan (melihat, membaca, 
mendengar) hal yang pening dari suatu benda atau objek. 

b.  Menanya 

 Dalam kegiatan mengamai, guru membuka kesempatan secara luas kepada 
peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca 

atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 

pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai 

kepada yang abstra berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain 
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yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan 

yang bersifat hipoteik. 

 Dari situasi di mana peserta didik dilaih menggunakan pertanyaan dari guru, masih 
memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke ingkat di 
mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. 

 Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya 

dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlaih dalam bertanya maka 
rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. 

 Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan 

beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, 

dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. 

c.  Mengumpulkan dan mengasosiasikan 

 Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca 

buku yang lebih banyak, memperhaikan fenomena atau objek yang lebih telii, 
atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi. 

 Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memeroses 

informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai 

kesimpulan dari pola yang ditemukan. 

d.  Mengkomunikasikan hasil 

 Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan 

dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil 

tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik 

atau kelompok peserta didik tersebut. 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri 
membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau releksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan 

kegiatan indak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, 
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok 
sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

 Perlu diingat, bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1 berkaitan dengan 
sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan 
sikap sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 
berisi KD tentang penyajian pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus dikembangkan dan 
ditumbuhkan melalui proses pembelajaran seiap materi pokok yang tercantum dalam 
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KI-3, untuk semua matapelajaran. KI-1 dan KI-2 idak diajarkan langsung, tetapi indirect 
teaching pada seiap kegiatan pembelajaran.

Tugas Kreaif 2

a. Bacalah materi tentang komponen RPP dan langkah menyusun RPP! Secara 
berkelompok berilah komentar terhadap RPP di atas!

b. Bukalah buku panduan guru dan pilihlah salah satu jaring tema pada satu 

pembelajaran!

c. Buatlah RPP berdasarkan jaring tema  yang sudah   dipilih! (lihat contoh pada 
lampiran 2)

d. Hasil RPP dipajang dan nilailah RPP yang dibuat dengan rubrik yang ada

e. Undilah RPP mana yang akan lebih dahulu ditampilkan dalam peer teaching! 
Teman yang idak tampil akan menilai penampilan teman yang sedang 
mengimplementasikan RPP nya di kelas!
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SESI 4

Implementasi Kurikulum Madrasah 2013
Pada Jenjang Madrasah Tsanawiyah

kkPendahuluan
Pembahasan pada Modul  mengambil tema pokok   implementasi Kurikulum Madrasah 2013 

pada jenjang Madrasah Tsanawiyah,ruang lingkup pembahasan pada modul  mencakup (a) 

karakterisik pembelajaran di MTs, (b) RPP  MTs dengan konteks madrasah, (c) penyusunan 
RPP, dan (d) pelaksanaan pembelajaran di kelas 

kkTujuan Sesi
Setelah melakukan kegiatan  ini diharapkan peserta menguasai hal-hal sebagai berikut. 

1. Menjelaskan karakterisik  umum pembelajaran di MTs berdasarkan Kurikulum 2013

2. Menjelaskan langkah perencanaan pembelajaran berdasarkan  Kurikulum 2013

3. Menganalisis dan mengomentari pelaksanaan pembelajaran di MTs

4. Menganalisis  dan mengomentari RPP yang dibuat

5. Mengomentari peer teaching sebagai realisasi RPP yang dibuat

kkSkenario Training

Waktu Kegiatan Hasil yang 
diharapkan Material

10 menit • Pengantar 

30 menit • Tiap peserta diminta mengamai 
video pembelajaran MTs. 
Setelah itu, peserta menuliskan 

karakterisik pembelajaran di 
MTs

Pemahaman 

karakterisik 
pembelajaran 

di MTs sesuai 

Kurikulum 2013 

Kertas plano dan  

spidol

Video 

pembelajaran 

temaik
30 menit • Peserta membaca materi 

tentang pembelajaran di MTs

• Trainer memandu jalannya 

curah pendapat tentang 

karakterisik pembelajaran di 
MTs  berdasarkan Kurikulum 

2013

• Trainer memberikan penguatan 

tentang pembelajaran temaik 

Pemahaman 

karakterisik 
pembelajaran 

dan RPP dalam 

Kurikulum 2013

Post it 



89Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

60 menit • Trainer membagi peserta 

menjadi beberapa kelompok. 

• Peserta dalam kelompok 

mendiskusikan kriteria 

pembelajaran di MTs

• Peserta menilai apakah 

pembelajaran dalam video 
sesuai dengan kriteria 

• Seiap kelompok memajangkan 
hasilnya dan anggota kelompok 

yang lain saling belanja dan 

saling menilai 

Mengomentari 

video berdasarkan 
kriteria Kurikulum 

2013 

Video 

pembelajaran 

berdasarkan 

Kurikulum 2013

10 menit Penguatan

Trainer menayangkan kriteria 

pembelajaran MTs berdasarkan 

Kurikulum 2013  

Penguatan 

karakterisik 
pembelajaran 

di  MTs  sesuai 

Kurikulum 2013 

Power point

 Kegiatan 1

Memahami Implementasi Kurikulum 2013 
Pada Jenjang Madrasah Tsanawiyah   

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah laihan 
berikut!

Bacalah paparan berikut untuk memahami karakterisik pembelajaran di  Madrasah 
Tsanawiyah! !

Pembelajaran di SMP/ MTs

Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah dilaksanakan secara beragam. IPA dan IPS 

dilaksanakan secara terpadu, sementara mata pelajaran lain dilaksanakan secara sistemik 

dalam seiap mata pelajaran (intramapel). Untuk menjamin kualitas proses pembelajaran 
diperlukan pengelolaan secara professional, baik pada ingkat manajemen Madrasah 
ataupiun manajemen kelas,adapun peran dan tanggung jawab pembelajaran dipaparkan 

sebagai berikut.
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Tabel 01: Peran dan Tanggung-jawab dalam Tata Kelola Kurikulum 2013

Tahap Uraian Kegiatan

Pemerintah 

Pusat

(kemendikbud) 

Menyusun  SKL, Standar Proses, Standar Penilaian , Standar Isi 

(Menyusun KI/ KD), struktur kurikulum, 
Memfasilitasi  silabus, panduan pelaksanaan, penilaian, pendampingan, 

monitoring

Menyusun Buku peserta didik dan Buku Guru Melakukan pendampingan 

dan Monev 
Pemerintah 

Daerah

Mengembangkan Mulok . 

Memfasilitasi pendampingan 

Memfasilitasi dan melaksanakan monev
Satuan 

Pendidikan 

Membuat  kurikulum madrasah dokumen 1  berdasarkan Permendikbud 

81

Memfasilitasi kepala madrasah dalam membuat rencana supervisi dan 
monitoring pelaksanaan kurikulum.

Memfalisitasi guru menyusun RPP sesuai Kurikulum 2013

Memfasilitasi implementasi di kelas 

Menyusun laporan hasil kunjungan kelas.

Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian

Guru Menganalisis KI/ KD, silabus untuk dipetakan  sesuai  alokasi waktu di 

madrasah masing-masing
Menyusun RPP, instrumen penilaian,  dan mengembangkan media yang 

sesuai 

Melaksanakan  RPP di kelas 

Memantau hasil belajar peserta didikbaik sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan

Memetakan hasil belajar peserta didikdi madrasah binaannya 

Pandangan Tentang Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin 

lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk 

memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. 

Lebih lanjut, strategi pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian 

kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar seiap individu mampu 
menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. dan yang pada gilirannya mereka menjadi 

komponen pening untuk mewujudkan masyarakat belajar. 

Kualitas lain yang dikembangkan kurikulum dan harus terealisasikan dalam proses 

pembelajaran antara lain kreaivitas, kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, 
empai, toleransi dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta 
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meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.

Prinsip Pembelajaran 

Dalam upaya  mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan 

pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang mencakup: (1) berpusat pada peserta didik, 

(2) mengembangkan kreaivitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan 
menantang, (4) bermuatan nilai, eika, esteika, logika, dan kinesteika, dan (5) menyediakan 
pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode 

pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efekif, eisien, dan bermakna. 

Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah 

ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan 

yang sesuai dengan lingkungan dan waktu ia hidup. Kurikulum 2013 menganut pandangan 

dasar bahwa pengetahuan idak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta 
didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara akif mencari, 
mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu pembelajaran harus 

berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi 

pengetahuan dalam proses kogniifnya. Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 
pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.Guru 
memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana belajar yang 

memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, 
menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk menii anak tangga 
yang membawa peserta didik kepemahaman yang lebih inggi, yang semula dilakukan 
dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran 

harus bergeser dari “diberi tahu” menjadi “akif mencari tahu”.Di dalam pembelajaran, 
peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan 

yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang 

lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat 

konkrit menuju abstrak. 

Sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik telah, sedang, dan/atau akan 

mengalami empat tahap perkembangan intelektual, yakni sensori motor, pra-operasional, 
operasional konkrit, dan operasional formal. Secara umum jenjang pertama terjadi sebelum 

seseorang memasuki usia madrasah, jejang kedua dan keiga dimulai keika seseorang 
menjadi peserta didik di jenjang pendidikan dasar, sedangkan jenjang keempat dimulai sejak 

tahun kelima dan keenam madrasah dasar.

Proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik. Proses tersebut mungkin 

saja terjadi akibat dari simulus luar yang diberikan guru, teman, lingkungan. Proses tersebut 
mungkin pula terjadi akibat dari simulus dalam diri peserta didik yang terutama disebabkan 
oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula terjadi sebagai gabungan dari simulus 
luar dan dalam. Dalam proses pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua simulus 
pada diri seiap peserta didik. Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat 
secara akif mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. 

Guru menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai 

kegiatan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki mereka 

menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum atau lebih. Pengalaman 

belajar tersebut semakin lama semakin meningkat menjadi kebiasaan belajar mandiri dan 
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ajeg sebagai salah satu dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Dalam suatu kegiatan belajar dapat terjadi pengembangan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dalam kombinasi dan penekanan yang bervariasi. Seiap kegiatan belajar 
memiliki kombinasi dan penekanan yang berbeda dari kegiatan belajar lain tergantung 

dari sifat muatan yang dipelajari. Meskipun demikian, pengetahuan selalu menjadi unsur 

penggerak untuk pengembangan kemampuan lain. 

Pembelajaran Langsung dan Tidak Langsung 

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses 

pembelajaran langsung dan proses pembelajaran idak langsung. Proses pembelajaran 
langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, 

kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan 

sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan 
pembelajaran. 

Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar 

mengamai, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan 
mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses 

pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang 

disebut dengan instrucional efect.

Pembelajaran idak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses 
pembelajaran langsung tetapi idak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran idak 
langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan 

tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata 

pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku 

dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam seiap kegiatan yang terjadi di kelas, 
madrasah, dan masyarakat. 

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi 

selama belajar di madrasah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 

terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan 

sikap. Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran idak langsung terjadi secara 
terintegrasi dan idak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran 
yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara 
bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan 

KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran idak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang 
menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: mengamai; 
menanya;mengumpulkan informasi;mengasosiasi; da mengkomunikasikan. Kelima 
pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar sebagaimana 
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tercantum dalam tabel berikut.

Kegiatan Rincian Kegiatan Sikap yang ditumbuhkan

Mengamai Membaca, mendengar, menyimak, 

melihat (tanpa atau dengan alat)

Melaih kesungguhan, 
keteliian, mencari informasi

Menanya Mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang idak dipahami dari 
apa yang diamai atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamai 
dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipoteik)

Mengembangkan kreaivitas, 
rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan 

untuk membentuk pikiran 

kriis yang perluuntuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang 

hayat

Mengumpulkan 

informasi/ 

eksperimen

melakukan eksperimen 

• membaca sumber lain selain buku 

teks 

• mengamai objek/ kejadian/ 

• akivitas 

• wawancara dengan nara sumber

Mengembangkan sikap telii, 
jujur,sopan, menghargai 

pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar 

sepanjang hayat

Mengasosiasikan/ 

mengolah informasi

• mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari 

hasil kegiatan mengumpulkan/

eksperimen mau pun hasil dari 

kegiatan mengamai dan kegiatan 
mengumpulkan informasi. 

• Pengolahan informasi yang 

dikumpulkan dari yang bersifat 

menambah keluasan dan 

kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang 

bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan 

Mengembangkan sikap jujur, 

telii, disiplin, taat aturan, 
kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur 

dan kemampuan berpikir 

indukif serta dedukif dalam 
menyimpulkan

Mengomunikasikan/ 

mencipta

Menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya

Mengembangkan sikap 

percaya diri, jujur, telii, 
toleransi, kemampuan 

berpikir sistemais, 
mengungkapkan pendapat 

dengan singkat dan jelas, dan

Mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang 

baik dan benar



94 Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

Beberapa contoh skenario kegiatan  pembelajaran  dengan pendekatan sainiik dipaparkan 
berikut.

Contoh 1 

Pendahuluan 

• Peserta didikberdoa atas kesehatan dan kesempatan belajar lalu presensi

• Apersepsi (pengaitan dengan materi terdahulu dan  manfaat dalam kehidupan tentang 
materi dan kegiatan yang akan dilakukan)

• Tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan

• Membangun konteks untuk merenungkan kejadian di alam terkait dengan kekuasaan 
Tuhan

Kegiatan Ini

• Mengamai  video banjir dan ayat-ayat Allah tentang kerusakan alam

• Guru mendorong murid bertanya  apa peran agama dalam menjaga lingkungan, ayat-
ayat apa saja yang mendukung, apa kata Quran dan hadist tentang akhlak menjaga 
lingkungan, 

• Mendiskusikan tentang ayat-ayat apa saja yang mendukung, apa kata Quran dan hadist 
tentang akhlak menjaga lingkungan, dalam kelompok kecil.

• Mempresentasikan hasil diskusi.

• Memprakikkan hasil diskusi cinta lingkungan di lingkungan 

• Memprakikkan cinta lingkungan di masyarakat/ di rumah

• Mencipta slogan/ poster mengajak diri sendiri dan orang mencintai lingkungan

• Guru melakukan konirmasi/ reward kepada peserta didikyang melakukan dengan baik

Penutup  

• Peserta didikmereleksikan sikap selama pembelajaran dan kesungguhan belajar 
sebagai  rasa syukur

• Peserta didikdiajak merenungkan bentuk rasa syukur dalam konteks materi dan 
kegiatan belajar yang dilakukan

• Mencipta pesan moral untuk lebih baik

Contoh 2

Pendahuluan 

•k Peserta didikberdoa atas kesehatan dan kesempatan belajar lalu presensi

•k Apersepsi (pengaitan dengan materi terdahulu dan  manfaat dalam kehidupan tentang 

materi dan kegiatan yang akan dilakukan)

•k Tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan

•k Membangun konteks untuk merenungkan kejadian di alam atau pada diri manusia 

terkait dengan kekuasaan Allah dan anugerah Nya (konteks Islami)
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Kegiatan Ini

• Mengamai demonstrasi  passing bawah bola voli.

• Murid didorong  menanyakan  mengapa  passing bawah harus dilakukan seperi contoh, 
bagaimana cara efekif melakukan passing bawah, karakterisik passing bawah 

• Mendiskusikan tentang passing bawah dalam kelompok kecil.

• Mempresentasikan hasil diskusi.

• Memprakikkan hasil diskusi.

• Memprakikkan teknik passing bawah melalui permainan.

• Guru melakukan konirmasi tentang passing bawah.

Penutup  

• Peserta didikmereleksikan sikap selama pembelajaran dan kesungguhan belajar sebagai  
rasa syukur

• Peserta didikdiajak merenungkan bentuk rasa syukur dalam konteks materi dan kegiatan 

belajar yang dilakukan

• Mencipta pesan moral untuk lebih baik

Contoh 3

Pendahuluan 

•k Peserta didikberdoa atas kesehatan dan kesempatan belajar lalu presensi

•k Apersepsi (pengaitan dengan materi terdahulu dan  manfaat dalam kehidupan tentang 

materi dan kegiatan yang akan dilakukan)

•kk Tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan

•k Membangun konteks untuk merenungkan kejadian di alam terkait dengan kekuasaan 

Allah  atau Asmaul Husna (konteks Islami)

Kegiatan Ini 

• Peserta didikmelihat bentuk relektor lampu depan mobil atau senter. Selanjutnya 
peserta didikmengamai bentuknya. Fakta matemaika yang diperoleh misalkan 
bentuknya simetris dan posisi lampu berada pada perbandingannya sama.

•	 •	
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• Peserta didikmenganai perisiwa matemaika lain yang sesuai dengan materi yang 
dbahas

• Peserta didikdidorong membuat pertanyaan

• Peserta didikmenggali informasi/ bereksperimen  berdasarkan yang dipertanyakan

• Peserta didikmendiskusikan hasil penggalian data/ eksperimen

• Peserta didikmenyampaikan di depan kelas

• Peserta didikmencipta karya  (ringkasan/ makalah) berdasarkan hasil diskusi

Penutup

• Peserta didikmereleksikan sikap selama pembelajaran dan kesungguhan belajar 
sebagai  rasa syukur

• Peserta didikdiajak merenungkan bentuk rasa syukur dalam konteks materi dan 
kegiatan belajar yang dilakukan

• Mencipta pesan moral untuk lebih baik

Amai juga contoh RPP MTs berikut! Setelah mengamai, modiikasilah sesuai dengan konteks 
MTs!

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Madrasah : MTs ……

Mata Pelajaran : Matemaika

Materi Pokok : Pola Bilangan

Kelas/Semester :  VII/Dua

Materi Pokok :  Jumlah n suku pertama (S
n
)

Alokasi Waktu :  1 pertemuan (2 x 40 menit)

A. Kompetensi Ini

1. Menghargai dan menghayai ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayai perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efekif 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 

kejadian tampak mata

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, 

merangkai, modiikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
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B. Kompetensi Dasar

1.1. Menghargai dan menghayai ajaran agama yang dianutnya

2.1. Menunjukkan sikap logis, kriis, analiik, konsisten dan telii, bertanggung jawab, 
responsif, dan idak mudah menyerah dalam memecahkan masalah.

2.2. Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matemaika serta 
memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matemaika, yang terbentuk melalui 
pengalaman belajar. 

2.3. Memilikisikap terbuka, santun, objekif, menghargai pendapat dan karya teman 
dalam interaksi kelompok maupun akivitas sehari-hari.

3.5  Memahami pola dan menggunakannya untuk menduga dan membuat generalisasi 

(kesimpulan)

4.1. Menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.1.5 menemukan bentuk umum jumlah n suku pertama melalui generalisasi 

1.1.1 menggunakan konsep pola bilangan untuk menyelesaikan soal dalam 

kehidupan sehari-hari

D. Tujuan Pembelajaran

3.5.5a  melalui diskusi dan penemuan terbimbing, siswa menemukan bentuk umum      

  jumlah n suku pertama dengan penuh rasa ingin tahu dan telii.

3.5.5b  melalui diskusi, siswa menggunakan bentuk umum jumlah n suku pertama  

  untuk meyelesaikan soal, dengan rasa percaya diri.

4.1.1   melalaui diskusi, siswa menggunakan bentuk umumn suku pertama dan  

jumlah n suku pertama untuk meyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari 
dengan rasa percaya diri

E. Materi Pembelajaran

Jumlah n suku pertama  dari deret Aritmaika dirumuskan dengan 

S
n
 = ½ n (a + U

n
)  atau jika rumus U

n
 =  ½ n (a + (n-1) b) di subsitusikan akan diperoleh 

rumus baru 

S
n
 = ½ n (2a + (n-1) b) 

 Ket  S
n 
= Jumlah n suku pertama

  U
n
 = Suku ke-n

  a = suku awal

  B = beda
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F. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan  :  Scieniic approach

2. Model  : Problem-based Instrucion dan Discovery learning

3. Metode  : Diskusi dan presentasi

G. Media Pembelajaran

Lembar peraga 1 dan 2 (terlampir)

Lembar Kegiatan Peserta Didik 1

Lembar Kegiatan Peserta Didik 2

H. Sumber Pembelajaran

Kemendikbud, 2013, Buku Matemaika MTs Kelas VII (Buku Siswa), Jakarta: 

Kemendikbud.

Kemendikbud, 2013, Buku Matemaika MTs Kelas VII (Panduan Guru), Jakarta: 

Kemendikbud

I. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu

Pendahuluan

1. Memimpin doa (Meminta seorang siswa untuk 

memimpin doa)

2. Mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa 

untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang 

diperlukan, misalnya buku siswa.

3. Meminta siswa untuk menanyakan kesulitan mengenai 

materi sebelumnya (bentuk umum suku ke-n) dan atau 
pekerjaan rumah

4. Guru meminta siswa menjumlahkan 1+2+3+4

5. Guru meminta siswa menjumlahkan 1+2+3+ … + 1000 

6. Guru memberikan gambaran tentang peningnya 
memahami konsep menentukan jumlah n suku 

pertama 

7. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.

10 menit
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Ini Mengamai:
(a) Guru meminta siswa mengamai masalah “Menara 

Batu” (lembar Peraga 1) 

(b) Guru meminta siswa mengamai dsn menginvertsrisir 
fakta yang ada pada obyek (menghubungkan dengan 

penjumlahan bilangan yang berurutan). 

Menanyakan:
(c) Guru meminta siswa menanyakan hal hal yang belum 

dimengeri dari tugas itu. (soal a)
(d) Guru meminta siswa secara berpasangan 

mengumpulkan informasi tentang soal (yang 

berhubungan dengan penjumlahan bilangan 

berurutan)

Mencoba/mengekplorasi:
(e) Guru meminta siswa mencoba penyelesaian (soal a), 

dengan memparisi bangun
(f) Guru mengamai penyelesaian siswa
(g) Guru meminta siswa untuk mencoba penyelesaian 

pada soal b (Lembar Peragaan 1), menghenikan 

kegiatan penghitungan karena keinggian batu yang 
dihitung terlalu inggi (100 step)

(h) Guru membagikan LKPD 1, dan meminta siswa 

mengerjakannya secara berpasangan. 

(i) Dengan berpasangan siswa mencoba menurunkan 

sebuah konsep tentang bentuk umum jumlah n suku 

pertaman (S
n
)

(j) Guru meminta siswa untuk mempelajari pola bilangan 

pada buku siswa masalah 2.25 (hal 123)
(k) Guru mengamai dan atau membimbing selama siswa 

melakukan diskusi, memasikan bahwa semua siswa 
terlibat dalam penurunan konsep

(l) Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi, siswa  yang lain 

diminta menanggapi hasil presentasi.

(m) Guru memberikan umpan balik hasil diskusi dan 

presentasi dan memberikan penguatan

(n) Guru meminta siswa untuk mencoba menggunakan 

konsep yang baru diturunkannnya untuk mengerjakan 

soal nomor 3 di LKPD, dan 

60 menit

Mengasosiasi/menalar:
(o) Guru meminta siswa menyelesaikan masalah yang 

lebih rumit (lembar peragaan 1,  soal b, c, dan d) dan 

hasilnya dipresentasikan

(p) Guru meminta menghubunkan konsep S
n
= ½ n (a+U

n
) 

dengan konsep sebelumnya U
n
 = (a + (n-1)b), sehingga 

muncul konsep baru

(q) Guru meminta mempresentasikan hasil
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(r) Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal 
melibatkan rumus S

n
 dan U

n
 atau dengan konsep-

konsep yang lain secara berpasangan (Lembar Peraga 

2), hasilnya dipresentasikan

Mengkomunikasi/jejaring:
(s) Guru meminta menyampaikan secara tertulis/lisan 

rumusan bentuk umum suku ke-n dan jumlah n suku 
pertama

(t) Guru meminta siswa mengerjakan Lembar Soal 1 

secara individual
(u) Guru meminta siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaannya

Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan hasil-hasil pembelajaran 
hari ini

2. Dengan bantuan presentasi komputer, guru 

menayangkan apa yang telah dipelajari dan 

disimpulkan

3. Guru memberikan tugas PR pada buku siswa hal. 116-

117

4. Guru menyampaikan konsep yang akan dipelajari pada 

pertemuan yang akan datang

5. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan 

pesan untuk tetap belajar dan mencari konsep yang 

akan diajarkan dari berbagai sumber.

10 menit

J. Penilaian

1. Penilaian Proses 

 Penilaian Sikap  (terlampir)

2. Penilaian Hasil:  

 Tes Tulis (lembar soal 1 dan 2)

        Jakarta, …………………

 KepalaMadrasah      Guru Mata Pelajaran

 ……………………       …………………………
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Lampiran Peraga 1

MENARA BATU

a. Berapa buah batu yang dibutuhkan untuk membuat menara seperi gambar diatas?

b. Berapa buah batu yang dibutuhkan untuk membuat menara dengan model diatas, 

dengan inggi 100 ?

c. Tunjukkan pada teman kamu bagai mana cara kamu bekerja untuk menyelesaikan soal 

nomor (b)?

d. Bagaimana cara kamu menghitung banyaknya batu yang dibutuhkan jika inggi 
menaranya n? 

Lembar Peraga 2

Perhaikan gambar berikut ini!
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Tinggi gelas itu adalah 10 cm, inggi tujuh tumpukan gelas adalah 13 cm, tentukan:

1. Tinggi tumpukan 5 buah gelas!

2. Tinggi tumpukan 15 buah gelas!

3. Berapakan gelas harus ditumpuk supaya memiliki keinggian 0,5 meter?

4. Jika gelas itu di tumpuk dengan urutan 1 tumpukan, 2 tumpukan, 3 tumpukan, 4 

tumpukan dan 5 tumpukan, berapa keinggian gelas itu jika di tumpuk jadi satu?

5. Jika gelas itu ditumpuk berurutan seperi no.4 dan tumpukan terakhir adalah 20 cm, 
berapa banyaknya deretan tumpukan? Dan berapa jumlah keseluruhan gelas untuk untuk 

menyusun formasi tersebut?

Lembar Kegiatan Peserta Didik 1

1. Berapakah Jumlah bilangan berikut?

a.  1 + 2 + 3 + 4 = ….

b. 1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = …..

2.  Cara cepat mengerjakan bisa anak-anak lakukan adalah seperi dibawah ini:

Perhaikan dua bilangan yang dihubungkan dengan garis itu jika dijumlahkan menjadi:

Semuanya berjumlah 11  → (1+ 10) + (2 + 9) +  ………………………………

 jumlah 1 + 2 + 3 + … + 10 =   11 + ……………………………………….

Ada   …  bilangan sebelas

Jadi,  jumlah 1 + 2 + 3 + … + 10 =   ….  x ……  = ……

Jika dilihat 11  itu adalah ( suku awal + suku akhir) dan 

              5 adalah ½ dari banyaknya deret yang kita jumlahkan

Jadi jika banyaknya deret adalah n, suku awal adalah a dan suku akhir (suku ke-n) adalah 
U

n

Maka Jumlah n suku awal adalah  S
n
 = ½ n (a + U

n
)
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3.  Coba sekarang kerjakan yang berikut ini

a. 1 + 2 + 3 + … + 99 + 100 = …

b. 1 + 2 + 3 + … + 999 + 1000 = …

c. 2 + 4 + 6 + …  + 998 + 1000 = …

d. 200+190+180+ … +10+0 = …

e. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 1 s.d. 100

Lembar Soal 1 (Uraian)

Kerjakan soal-soal beikut ini!

1. 1+2+3+ … +199+200 = …

2. 5+10+15+ … + 95+ 100 = …

3. Jumlah bilangan Ganjil antara 0 s.d 1000

4. Jumlah bilangan genap yang bukan kelipatan 5 antara  0 s.d. 101

5. Perhaikan gambar dibawah!

Sebuah kursi berukuran inggi 97 cm, jika ditumpuk 2 buah kursi ingginya 110 cm, iga 
kursi ingginya 123 cm,  

a. Berapa jumlah tumpukan kursi agar ingginya 1,62 meter?

b. Jika kursi seperi pada gambar tersebut dijajar, sampai tumpukan yang teringgi 
adalah 214 cm, berapakah jumlah kursi dari deretan kursi tersebut?
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Pedoman Penskoran Soal Uraian (Lembar Soal 1)

No Kunci Jawaban Skor

1. Diketahui a = 1  Un = 200  n = 200

Jumlah 1+2+3+ … +199+200 = ½ 200 (200 + 1)

                                                   = 100 x 201

                                                   = 20.100

1

1

1

2 Diketahui a = 5  Un = 100  n = 100:5 = 20

Jumlah 5+10+15+ … +95+100 = ½ 20 (100 + 5)

                                                     = 10 x 105

                                                     = 1.050

1

1

1

3 Diketahui: 1 + 3 + 5 + … 997+999 = …   a= 1,  Un=999 n = 1000:2= 500

                   1 + 3 + 5 +   997+999 = ½ 500 (1 + 999)

                                                         = 250 x 1000

                                                         = 250.000

1

1

1

4 Jumlah Bil. Genap  2 + 4 + 8 + … + 98 + 100  a=2, Un = 100 n = 100:2 = 50

                                  2 + 4 + 8 + … + 98 + 100 = ½ 50 (2 + 100) 

                                                                             = 25 x 102  = 2550

Jml Bil kelipatan 5 yg genap 10 + 20 + 30 + … + 90 + 100   a=10, Un=100  n= 100:10 = 10

                                                  10 + 20 + 30 + … + 90 + 100 =  ½ 10 (10+100)

                                                                                                    = 5 x 110  = 550

Jumlah bilangan genap yang bukan kelipatan 5 antara  0 s.d. 101

Adalah = Jml Bil Genap – Jml Bil kelipatan 5 yangGenap

            = 2550 – 550 = 2.000

1

1

1

1

1

1

1

1

5 a. 

Diketahui: 1 kursi = 97cm; 2 tumpukan = 110cm ....
Beda iap tumpukan = 110-97 = 13cm   
Barisan itu adalah:  97, 110, 123, 136, 149, 162

Banyak  tumpukan   1      2      3       4      5       6  

Jadi supaya tumpukannya 1,62meter atau 162cm pada tumpukan ke-6
b.

Barisan itu adalah:  97, 110, 123, 136, 149, 162, 175, 188, 201, 214

Banyak  tumpukan   1      2      3       4      5       6      7       8       9     10

Banyak kursi =  97 +110 + 123 + 136 + 149 +162 + 175 + 188 + 201 + 214

                            A = 97   Un= 214  n = 10

Banyak Kursi = ½ 10 (97 + 214)

                        =  5 x 311 = 1555 kursi

1

1

1

1

1

1

1

1

Skor maksimum 25
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Rubrik Penilaian: Problem Solving

No Nama Siswa
Unsur Yg Diskor

TOT Nilai
1 2 3 4

1
2
3
4

Unsur yang diskor (Soal Menara Batu)

1. Pemahaman pada masalah

2. penggunaan strategi/Pemodelan (penyederhanaan Permasalahan)

3. Perhitungan

4. Akurasi jawaban

Kriteria Penskoran Skor

Semua jawaban benar, cara yang digunakan tepat, idak ada kesalahan 

perhitungan.
5

Semua jawaban benar tetapi ada cara yang idak sesuai atau ada satu jawaban 
salah. Sedikit kesalahan perhitungan dapat diterima

4

•k Semua jawaban benar tetapi ada cara yang idak sesuai atau ada satu jawaban 
salah. Sedikit kesalahan perhitungan dapat diterima, atau

•k Salah satu bagian atau kedua-duanya dijawab salah. Siswa idak membuat 
diagram pohon tetapi jawaban lain benar. Sedikit kesalahan perhitungan dapat 

diterima, atau

•k Bagian a dijawab benar, tetapi bagian b atau c salah atau idak dijawab tetapi 
metode yang digunakan sesuai.

3

•k Dua bagian pertanyaan dijawab salah atau idak selesai dikerjakan tetapi satu 
pertanyaan dijawab dengan tepat menggunakan prosedur yang benar

2

•k Semua jawaban salah, atau

•k Jawaban benar tetapi idak ada buki bahwa jawaban diperoleh melalui prosedur 
yang benar.

1

Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 0

          !"#$" =   !"#$ !"#$% !"   100 
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Lembar Observasi sikap

No Nam Siswa
Percaya Diri Telii Ingin Tahu

BT MT MB MK BT MT MB MK BT MT MB MK

1              

2              

3              

….              

Isilah lembar observasi ini dengan tanda “√” sesuai denga kriteria

Rubrik Lembar Pengamatan Sikap

No Aspek Indikator

1 Percaya Diri a. Siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok 

diskusinya

b. Siswa berani mempresentasikan hasil dalam diskusi kelas

c. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya

d. Berani mencoba cara-cara baru dalam penyelesaian 
masalah

2 Telii a. Siswa memecah bangun menjadi beberapa bagian

b. Siswa melakukan pemodelan bangun

c. Siswa melakukan preses generalisasi dari pemodelan

d. Siswa menghitung dengan telii dan benar

3 Rasa InginTahu a. Siswa menanyakan hal-hal yang belum diketahui

b. Siswa mencoba menemukan cara pemecahan masalah 

dengan berbagai cara

c. Siswa berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

temannya

d. Mencoba hal-hal baru dalam penyelesaian masalah 

Kriteria:

BT :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 

                 tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

MT         :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-
tanda 
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   awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

MB        :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan  berbagai tanda 

                 perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan  mulai konsisten).

MK : Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan  perilaku yang 

                 dinyatakan dalam indikator secara  konsisten).

Tugas

a. Baca materi dan amai berbagai RPP  yang disediakan! Diskusikan dalam kelompok 
dan tulis pada plano hasil diskusi tentang  ciri RPP pembelajaran di MTs   dalam 

Kurikulum 2013!

b. Tulis juga  komponen RPP pembelajaran di MTs!

c. Wakil kelompok presentasi dan yang lain menanggapi

Berkelompoklah  menjadi  iga kelompok! Tiap kelompok mendapatkan  satu set buku 
temaik kelas VII mapel IPA, Matemaika, IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris!

Analisislah buku  guru dengan LK  3b! 
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SESI 5

Menyusun RPP Sesuai Kurikulum 2013

kk Pendahuluan
Keberhasilan kurikulum ada pada bagaimana guru mengajar. Sesi ini sangat pening 
pada tatanan implementasi kurikulum. Pada sesi ini peserta dipandu memahami langkah 

menyusun RPP, dan menyusun RPP yang sesuai Kurikulum 2013.

kk Tujuan
Setelah melakukan kegiatan  ini diharapkan peserta menguasai hal-hal berikut. 

1. Menjelaskan langkah menyusun RPP  madrasah  berdasarkan  Kurikulum 2013

2. Menyusun RPP madrasah   

kk Skenario Training

Waktu Kegiatan
Hasil yang 
diharapkan

Material

10 menit • Pengantar  tanya jawab tentang 
karakterisik pembelajaran dan penilaian 
Kurikulum 2013

20 menit • Tiap peserta diminta mengamai 
Permendikbud 65 Tahun 2013 (tentang  
panduan RPP)

Pemahaman 
komponen RPP 
berdasarkan 
Kurikulum 2013

Permendikbud 
65 dan 
permendikbud 
81 A 2013

30 menit • Peserta membaca alur penyusunan RPP 
dan kriteria RPP yang baik berdasarkan 
kurikulum 2013. Peserta  curah 
pendapat menuliskan ciri RPP yang baik

• trainer memberi penguatan

Post it 

60 menit •k Trainer membagi peserta menjadi 
beberapa kelompok. 

•k Masing-masing anggota kelompok 
membaca Permendikbud 68 tentang KI 
–KD dan Permenag 2013 untuk MTs

•k Peserta membuat RPP sesuai mata 
pelajaran yang diampu

Permendikbud 
68 Tahun 2013 
dan Permenag 
2013

•k Hasil dipajang dan saling belanja serta 
mengomentari sesuai kriteria RPP yang 
disediakan

•k peer teaching dari RPP yang dibuat dan 
saling mengomentari
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Amai alur penyusunan RPP berikut!

ALUR & SIKLUS PENYUSUNAN RPP

Analisis KI/KD

Membaca silabus/ buku 
panduan guru dan buku siswa

Membuat/ mengambil  jaring  
KD  (unit KD (KI1,2,3,4) 

Langkah Pembelajaran 

Pendahuluan
• Berdoa, presensi

• Pengaitan konteks, moivasi, ruang lingkup kegiatan
Kegiatan Ini 
• Mengamai- melihat, mendengar, merasakan/ merenungkan  (objek, 

perisiwa, lingkungan sekitar, kasus, video, gambar) 
• Menanya (mendorong siswa bertanya agar kriis/ kreaif/ rasa ingin tahu)
• Mencoba/ menggali informasi

• Menalar/ mengasosiasi

• Mengomunikasikan/ presentasi/ memajang

• Mencipta/ membuat jejaring

Penilaian 
• Instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

Penulisan 
Idenitas

Penulisan 
KI, KD, dan 
indikator

Tujuan sikap, 
pengetahuan, 

ket 

Materi dan 
metode

Sumber/
media

PENYUSUNAN RPP
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Baca juga kriteria RPP berdasarkan Kurikulum 2013 berikut! Tulis perbedaan dengan kriteria 
RPP pada sebelum Kurikulum 2013!

Aspek Panduan 1 2 3

Isi RPP KD RPP diambil dari KD Permendikbud 68 untuk 

peserta didikMTs!

Pemilihan KD Pengintegrasian KD dari KI 1, 2, 3, dan 4. Minimal 

KD  3 dan 4 diintegrasikan dalam satu RPP 

Indikator Indikator menjabarkan KD

Penjabaran KD operasional

Materi Materi sesuai dengan KD

Materi akurat/ sesuai teori

Media Media bervariasi  dan membuat siswa akif 

Media sesuai dengan pencapaian KD

Tahapan 

kegiatan 

pendahuluan

Pendahuluan berisi kegiatan menumbuhkan sikap 

spritual (berdoa, bersyukur atas nikmat sehat dan 

kesempatan belajar)

Mengaitkan pembelajaran dengan yang telah 

dipelajari

Mengemukakan tujuan dan garis besar kegiatan

Mengaitkan dengan konteks Islami (Hadist, ayat 

Al-Quran yang relevan dengan KD)

Kegiatan Ini Mengajak peserta didik mengamai  hal yang 
berkaitan dengan KD

Mendorong peserta didikmengajukan  pertanyaan 

Merancang kegiatan agar peserta didik   

mencoba/ menggali informasi untuk menjawab 

apa yang ingin diketahui

Terdapat kegiatan menalar (berdiskusi 

menghubungkan, membandingkan, dan 

menyimpulkan)

Terdapat kegiatan menyajikan/mempresentasikan

Terdapat kegiatan mencipta (tentaif)

Terdapat  kegiatan untuk menumbuhkan  sikap 

kerjasama antar peserta didik, tanggung jawab, 

jujur

Terdapat kegiatan penekanan untuk 

menumbuhkan tanggung jawab, jujur
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Kegiatan 

Penutup

Terdapat kegiatan releksi

Terdapat penyimpulan keseluruhan materi

Terdapat penekanan/ pesan moral 

Terdapat tugas yang relevan untuk pengayaan dan 
membuat jejaring

Tugas kelompok (berkelompok 5-6 orang)

1. Guru SMP/ MTs berkelompoklah dalam rumpun IPA – Mat, IPS, dan Bahasa! Guru MI 
berkelompok menjadi  4 kelompok! 

2.  Bacalah Permendikbud Nomor 67, 68, tahun 2013 yang bersi KI-KD  MI dan SMP/ MTs! 

3.  Bacalah silabus Kurikulum 2013 dan buku siswa/ guru yang sudah disediakan! 

4. Tulislah materi yang  ada pada Kurikulum 2013.  Bandingkan dengan materi pada 

kurikulum 2006! Adakah materi baru yang belum Bapak/ Ibu kuasai! Perdalam 
pemahaman terhadap materi-materi tersebut dengan bertanya pada nara sumber! 

5.  Buatlah RPP sesuai mata pelajaran yang Bapak/ Ibu ampu! 

6.  Nilailah RPP yang disusun dengan pedoman penyekoran yang disediakan! 

7.  Prakikkanlah RPP yang disusun di depan kelas dan kelompok lain mengomentari!

Aspek Panduan 1 2 3

Isi RPP KD RPP diambil dari KD Permendikbud 68 untuk 

peserta didikMTs!

Pemilihan KD Pengintegrasian KD dari KI 1, 2, 3, dan 4. Minimal 

KD  3 dan 4 diintegrasikan dalam satu RPP 

Indikator Indikator menjabarkan KD

Penjabaran KD operasional

Materi Materi sesuai dengan KD

Materi akurat/ sesuai teori

Media Media bervariasi  dan membuat siswa akif  
Media sesuai dengan pencapaian KD

Tahapan 

kegiatan 

pendahuluan

Pendahuluan berisi kegiatan menumbuhkan sikap 

spritual (berdoa, bersyukur atas nikmat sehat dan 

kesempatan belajar)

Mengaitkan pembelajaran dengan yang telah 

dipelajari

Mengemukakan tujuan dan garis besar kegiatan

Mengaitkan dengan konteks Islami (Hadist, ayat Al 

Quran yang relevan dengan KD)
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Kegiatan Ini Mengajak peserta didik mengamai  hal yang 
berkaitan dengan KD

Mendorong peserta didik mengajukan  pertanyaan 

Merancang kegiatan agar peserta didik   mencoba/ 

menggali informasi untuk menjawab apa yang 
ingin diketahui

Terdapat kegiatan menalar (berdiskusi 

menghubungkan, membandingkan, dan 

menyimpulkan)

Terdapat kegiatan menyajikan/mempresentasikan

Terdapat kegiatan mencipta (tentaif)

Terdapat  kegiatan untuk menumbuhkan  sikap 

kerjasama antar peserta didik, tanggung jawab, 

jujur

Terdapat kegiatan penekanan untuk 

menumbuhkan tanggung jawab, jujur

Kegiatan 

Penutup

Terdapat kegiatan releksi

Terdapat penyimpulan keseluruhan materi

Terdapat penekanan/ pesan moral 

Terdapat tugas yang relevan untuk pengayaan dan 

membuat jejaring

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENILAIAN 

Penilaian seiap mata pelajaran melipui kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, 
dan kompetensi sikap. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan 

skala 1–4 (kelipatan 0.33), yang dapat dikonversi ke dalam Predikat A - D sedangkan kompetensi 
sikap menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K), seperi pada 
Tabel 1 di bawah ini. 

Penilaian yang dilakukan untuk mengisi laporan pencapaian kompetensi  ada 3 (iga) macam, 
yaitu:

1. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik)

b. Penilaian Pengetahuan terdiri atas: 

1) Nilai Harian (NH)

2) Nilai Ulangan Tengah Semester (UTS)

3) Nilai Ulangan Akhir Semester (UAS)



113Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

c. Nilai Harian (NH) diperoleh dari hasil ulangan harian yang terdiri dari: tes tulis, 

tes lisan, dan penugasan yang dilaksanakan pada seiap akhir pembelajaran satu 
Kompetensi Dasar (KD). 

d. Nilai Ulangan Tengah Semester (NUTS) diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan 

pada tengah semester. Materi Ulangan Tengah Semester mencakup seluruh 

kompetensi yang telah dibelajarkan sampai dengan saat pelaksanaan UTS. 

e. Nilai Ulangan Akhir Semester (NUAS) diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan 

di akhir semester. Materi UAS mencakup seluruh kompetensi pada semester 

tersebut.

f. Penghitungan Nilai Pengetahuan diperoleh dari rata-rata Nilai Proses (NP), Ulangan 

Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS)/Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 

yang bobotnya ditentukan oleh satuan pendidikan.

g. Penilaian Kompetensi pengetahuan dapat menggunakan  rentang nilai seperi pada 
tabel 2 untuk membantu guru dalam menentukan nilai.

h. Penghitungan Nilai Pengetahuan adalah dengan cara :

1) Menggunakan skala nilai 0 sd 100.

2) Menetapkan pembobotan dan rumus.

3) Penetapan bobot nilai ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan 

memperimbangkan karakterisik madrasah dan peserta didik.

4) Nilai harian disarankan untuk diberi bobot lebih besar dari pada UTS dan UAS 

karena lebih mencerminkan perkembangan pencapaian kompetensi peserta 

didik.

5) Rumus: 

6) Contoh : Pembobotan  2 : 1 : 1 untukNH : NUTS : NUAS  (jumlah perbandingan 

pembobotan = 4

Siswa A memperoleh nilai pada Mata Pelajaran Agama dan Budi pekeri sebagai 
berikut:

NH  = 70,

NUTS  = 60,

NUAS  = 80

Nilai Rapor = {(2x70)+(1x60)+(1x80)} : 4

= (140+60+80) : 4

= 280: 4

Nilai Rapor    = 70

Nilai Konversi  =  (70 :100)  x 4 = 2,8  = Baik

Jumlah Nilai (NH, NUTS, NUAS)  x 4 Jumlah nilai 

maksimal
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Deskripsi = sudah menguasai seluruh kompetensi denganbaik namun 

masih perlu peningkatan dalam .... ( dilihat dari Nilai Harian yang kurang baik 

atau pengamatan dalam penilaian proses ).

2. Penilaian Keterampilan

a. Penilaian Keterampilan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik).

b. Penilaian Keterampilandiperoleh melalui penilaian kinerja yang terdiri atas: 

1) Nilai Prakik

2) Nilai Portofolio

3) Nilai Proyek

c. Penilaian Keterampilan dilakukan pada seiap akhir menyelesaikan satu KD.

d. Penentuan Nilai untuk Kompetensi Keterampilan menggunakan rentang nilai seperi 
penilaian Pengetahuan pada tabel 2

e. Penghitungan Nilai Kompetensi Keterampilan adalah dengan cara:

1) Menetapkan pembobotan dan rumus penghitungan

2) Menggunakan skala nilai 0 sd 100.

3) Pembobotan ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan memperimbangkan 
karakterisik madrasah dan peserta didik.

4) Nilai Prakik disarankan diberi bobot lebih besar dari pada Nilai Portofolio 
dan Proyek karena lebih mencerminkan proses perkembangan pencapaian 

kompetensi peserta didik.

5) Rumus: 

6) Contoh Penghitungan

Pembobotan  2 : 1 : 1 untuk Nilai Prakik : Nilai Portofolio : Nilai Proyek (jumlah 
perbandingan pembobotan = 4

  Siswa A memperoleh nilai pada Mata Pelajaran Agama dan Budi  p e k e r t i 

sebagai berikut :

  Nilai Prakik  =  80 
  Nilai Portofolio =  75

  Nilai Proyek   =  80

       Nilai Rapor  = (2x800 + (1x75) + (1x80) X 4

         400

     = (160+75+80)  X 4

      400

  Nilai Rapor     = (315:400) X 4

  Nilai Konversi   = 3,15 = B+

Jumlah Nilai (Prakik, Portofolio, Projek)x 4

Jumlah nilai maksimal
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        Deskripsi            =  sudah baik dalam mengerjakan praktik dan  

proyek, namun masih perlu diingkatkan kedisiplinan merapikan  tugas-  tugas 
dalam satu portofolio. 

Penilaian Sikap

a. Penilaian Sikap (spiritual dan sosial) dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik)

b. Penilaian Sikapdiperoleh menggunakan instrumen: 

1) Penilaian observasi 
2) Penilaian diri sendiri

3) Penilaian antar peserta didik

4) Jurnal catatan guru

c. Nilai Observasi diperoleh dari hasil Pengamatan terhadap Proses sikap tertentu 
pada sepanjang proses  pembelajaran satu Kompetensi Dasar (KD)

d. Untuk penilaian Sikap Spiritual dan Sosial (KI-1danKI-2) menggunakan nilai 
Kualitaif.

e. Penghitungan Nilai Sikap adalah dengan cara :

1) menentukan Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 - 4, contoh :
1. = sangat kurang; 
2. = kurang konsisten; 
3. = mulai konsisten; 
4. = konsisten; 

2) Menetapkan pembobotan dan rumus penghitungan

3) Pembobotan ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan memperimbangkan 
karakterisik madrasah dan peserta didik

4) Nilai Proses atau Nilai Observasi disarankan diberi bobot lebih besar dari pada 
Penilaian Diri Sendiri, Nilai Antarteman, dan Nilai Jurnal Guru karena lebih lebih 

mencerminkan proses perkembangan perilaku peserta didik yang otenik. 

5) Contoh : Pembobotan  2 : 1 : 1 : 1 untuk Nilai Observasi : Nilai Penilaian 
Diri Sendiri : Nilai Antarteman : Nilai Jurnal Guru (jumlah perbandingan 

pembobotan = 5.

6) Rumus penghitungan: 

 

Siswa A dalam mata pelajaran Agama dan Budi Pekeri memperoleh :

 Nilai Observasi  =  4

 Nilai diri sendiri  =  3

Jumlah nilai (Observasi,diri sendiri,antar teman,jurnal)

-------------------------------------------------------------------- x 4

Jumlah Nilai maksimal
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 Nilai antarpeserta didik =  3

 Nilai Jurnal  =  4

 Nilai Rapor = {(2x4)+(1x3)+(1x3)+(1x4)} : 20 x 4 

    = (18:20) x 4 = 3, 6

 Nilai Konversi  = 3,6 =  Sangat Baik 

    Deskripsi  = Memiliki sikap Sangat Baik selama dalam proses pembelajaran. 

Tugas

Setelah membaca cara mengolah nilai tugas berikutnya  buatlah dokumen berikut! (lihat 
contoh)

1) Buatlah promes dengan integrasi penilaian (soal/ tugas dan waktu pelaksanaan)

2) Buatlah rancangan penilaian satu semester (soal/ tugas dan waktu)

3) Susunlah contoh soal/ tugas yang sesuai dengan rancangan!
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Lampiran 1

Contoh dok 1 K13

DAFTAR ISI

           Hal

Lembar Pengesahan    

Kata Pengantar    

Datar Isi    

I.   PENDAHULUAN    

A. Rasional    

B. Landasan    

D. Prinsip Pengembangan    

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN 
A. Visi, Misi, dan Tujuan 

B. Tujuan Pendidikan Dasar                                                                                            

III. MUATAN KURIKULUM     

A. Mata Pelajaran     

B. Muatan Lokal     

IV. BEBAN BELAJAR      

V. KALENDER PENDIDIKAN     

VI. PENUTUP     

LAMPIRAN      

1.  Panduan Program Ekstrakurikuler     

2.  KI/ KD  dan RPP  Fikih     

2.  KI/ KD SKI     

3.  KI/ KD  Quran Hadist
4. KI/ KD  dan RPP Akidah Ahlak

5.  KI/ KD dan RPP Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)        

6.  KI/ KD  dan RPP Bahasa Indonesia      

7.  KI/ KD dan RPP Bahasa Inggris     

8.  KI/ KD  dan RPP Matemaika      

9.  KI/ KD  dan RPP Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)     

10.  KI/ KD dan RPP Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)     

11.  KI/ KD  dan RPP Seni Budaya     

12.  KI/ KD  dan RPP Pend. Jasmani (Penjas)     

13.  KI/ KD  dan RPP Prakarya     

14.  Silabus dan RPP Mata Pelajaran Mulok (Bahasa Jawa dan BTQ)
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KURIKULUM MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TEMPEL 
KAB. SLEMAN

I. PENDAHULUAN
A. Rasional
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 Ayat 
(2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversiikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta 
didik. Juga  pasal 36 Ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 

pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhaikan: 
(a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, 
kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) 
tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) 
persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidikan 
yang sesuai dengan karakterisik daerah. Begitu pula halnya dengan kurikulum sebagai 
jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk 

merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ayat 
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 38 Ayat (2) mengatur bahwa kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh seiap kelompok atau 
satuan pendidikan dan komite madrasah  di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan 
atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk 
pendidikan menengah. 

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. Oleh sebab itu kurikulum disusun 

oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan 

kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Kewenangan madrasah/ madrasah  dalam 

menyusun kurikulum memungkinkan madrasah/ madrasah menyesuaikan dengan tuntutan 

kebutuhan siswa,keadaan madrasah,dan kondisi daerah. Dengan demikian,daerah dan atau 

madrasah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan 
diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan belajar 

mengajar.

Dari amanat undang-undang tersebut ditegaskan  bahwa kurikulum dikembangkan secara 
berdiversiikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan 
pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah tertentu 

serta peserta didik. Selain itu, kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan di ingkat satuan 
pendidikan. 

Dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 beberapa hal berubah dan MIN Tempel perlu  

menyusun  Dokumen 1 Kurikulum MIN Tempel  berdasarkan peraturan dalam Kurikulum 

2013. Hal ini diperlukan sebagai pedoman operasional semua warga madrasah dalam 

mencapai tujuan pendidikan yang akan dicapai MIN Tempel.  
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B.  Landasan Hukum
Pengembangan dokumen 1 Kurikulum MIN Tempel ini  mengacu pada peraturan berikut. 

1.  Undang-undang Dasar 1945 

2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Permendikbud Nomor 81A 2013 yang berisi  landasan implementasi kurikulum 2013 

pada MI, MTs, MA, dan MAK/MAK

5. Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kompetensi dasar MI

6. Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang SKL

7. Permenag Nomor  tahun 2013 tentang KI-KD Mata Pelajaran Agama Islam dan Bahsa 
Arab

C. Mekanisme Penyusunan dan Prinsip Penyusunan
Penyusunan Dokumen 1 kurikulum madrasah  merupakan bagian dari kegiatan perencanaan 

madrasah . Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya madrasah  dan/atau 

kelompok madrasah  yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran 

baru.  

Tahap kegiatan penyusunan Dokumen 1 kurikulum madrasah  secara garis besar melipui: 
penyiapan dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta inalisasi, pemantapan dan penilaian. 
Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh im 
penyusun.   

Berdasarkan uraian di atas, Madrasah Ibidaiyah Negeri Tempel menyusun dokumen 
1 Kurikulum madrasah yang mencakup (a) visi, misi, dan tujuan, (b) muatan kurikulum 
madrasah, (c) beban belajar, dan (d) kalender pendidikan. Selain itu, disusun juga pada 

lampiran dokumen 1 Kurikulum MIN Tempel sebuah panduan ekstrakurikuler.  

Dalam menyusun Dokumen 1 kurikulum MIN Tempel  dengan memperhaikan prinsip-prinsip  
berikut.

1. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia 

 Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik 

secara utuh. Kurikulum di ingkat madrasah  disusun agar semua mata pelajaran dapat 
menunjang peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. 

2.  Kebutuhan Kompetensi Masa Depan 

 Kemampuan peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan 

berkomunikasi, berpikir kriis dan kreaif dengan memperimbangkan nilai dan moral 
Pancasila agar menjadi warga negara yang demokrais dan bertanggungjawab, 
toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat 

luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/

minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab 

tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam 
proses pembelajaran.
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3.  Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat 

 Pendidikan merupakan proses sistemaik untuk meningkatkan martabat manusia 
secara holisik yang memungkinkan potensi diri (afekif, kogniif, psikomotor) 
berkembang secara opimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan 
memperhaikan potensi, ingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, 
emosional, sosial, spritual, dan kinesteik peserta didik. 

4.  Keragaman Potensi dan Karakterisik Daerah dan Lingkungan 

 Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakterisik 
lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan 
karakterisik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum 
perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan 
kebutuhan pengembangan daerah. 

5.  Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional 

 Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat 

dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong parisipasi masyarakat 
dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu 

memperhaikan keseimbangan antara kepeningan daerah dan nasional. 

6.  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 pening terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan 
peserta didik yang idak melanjutkan ke jenjang yang lebih inggi. 

7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni 

 Pendidikan perlu menganisipasi 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. 

8. Agama

 Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak 

mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, 

muatan kurikulum semua mata pelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, 

dan akhlak mulia. 

9.  Dinamika Perkembangan Global 

 Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang 
sangat pening keika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa 
yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta 
mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
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10. Memperkokoh Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan 

 Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta 

didik yang menjadi landasan pening bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan 
bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena 

itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta 

persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI. 

11. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat 

 Kurikulum dikembangkan dengan memperhaikan karakterisik sosial budaya 
masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan 

dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum 

mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain. 

12. Kesetaraan Jender 

 Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan 

dengan memperhaikan kesetaraan jender. 

13. Karakterisik Satuan Pendidikan 

 Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan. 

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN
Untuk mencapai tujuan pendidikan  MIN Tempel   merumuskan visi misinya sebagai berikut :

1. Visi

 Terwujudnya pendidikan dasar yang berkualitas, Islami, berakhlak mulia, menguasai 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, mencintai lingkungan dan tanah airnya

2. Misi

a. Mewujudkan   proses   belajar   mengajar  dan bimbingan secara  akif,  kreaif, 
efekif   dan  menyenangkan   dengan pendekatan sainiik untuk mencapai KI 
spiritual, KI sikap sosial, KI pengetahuan, dan KI keterampilan.

b. Mewujudkan penghayatan, keterampilan dan pengamalan terhadap  ajaran  agama 

Islam menuju terbentuknya insan yang beriman dan bertakwa.

c. Mewujudkan  pendidikan   yang   demokrais,  berahlakul karimah,  cerdas,  sehat,  
distplin  dan  bertanggung jawab.

d. Mewujudkan  pendidikan  yang  berkepribadian  dinamis, terampil, menguasai 

pengetahuan, teknologi, dan seni serta berkarakter.

e. Membimbing siswa untuk dapat mengenal lingkungan sehingga memiliki jiwa sosial 

yang inggi.

3. Tujuan 

 Dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan serta kondisi di 
madrasah  tujuan madrasah  yang ingin dicapai pada tahun pelajaran 2014/2015 

adalah  sebagai berikut .
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a. Terwujudnya peserta didik yang meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
sesuai dengan kompetensi ini  

b. Terlaksananya proses   belajar   mengajar  dan bimbingan secara  akif,  kreaif, 
efekif   dan  menyenangkan   dengan pendekatan sainiik untuk mencapai KI 
spiritual, KI sikap sosial, KI pengetahuan, dan KI keterampilan pada kelas I dan IV.

c. Terlaksananya kegiatan pengembangan diri dalam bidang  seni sehingga memiliki 

im kesenian yang siap pakai, baik ingkat Madrasah, Kecamatan maupun 
Kabupaten

d. Meningkatnya  miliki petugas upacara yang siap pakai.

e. Meningkatnya kegiatan keagamaan di lingkungan madrasah ; sholat dhuha, jamaah 

sholat zhuhur, tadarus Al quran, kaligrai dan taril Al quran.

f. Meningkatnya kegiatan kepedulian sosial di lingkungan madrasah, bhaki sosial dan 

Jum’at peduli.

III. MUATAN KURIKULUM MIN TEMPEL 
Muatan kurikulum terdiri atas muatan kurikulum  nasional, muatan kurikulum pada ingkat 
daerah/ muatan lokal, dan muatan kekhasan satuan pendidikan. Muatan Kurikulum di MIN 

Tempel disusun berdasarkan peraturan tentang muatan nasional, muatan daerah, dan 

muatan kekhasan madrasah.

A.  Muatan Nasional 
Pada Kurikulum 2013 kompetensi dasar mata pelajaran berfungsi untuk membentuk 

Kompetensi Ini. Kedudukan SKL, KI, dan KD mata pelajaran pada Kurikulum MIN Tempel 
mengikui Permendikbud 54 Tahun 2013,  67 Tahun 2013 serta  Permenag No.  Tahun 2013.

Sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan mulidimensi, Kompetensi Ini juga 
memiliki mulidimensi. Untuk kemudahan operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah 
sikap dipecah menjadi dua. Pertama, sikap spiritual yang terkait dengan tujuan pendidikan 

nasional membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kedua, sikap sosial yang 

terkait dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, 

mandiri, demokrais, dan bertanggung jawab. 

Kompetensi Ini bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran 
berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. Dalam hal ini mata 
pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang diajarkan pada mata 

pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Ini 
yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap mata pelajaran harus 

mengacu pada Kompetensi Ini yang telah dirumuskan. Karena itu, semua mata pelajaran 
yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan 

Kompetensi Ini. 

Kompetensi Ini akan menagih kepada iap mata pelajaran apa yang dapat dikontribusikannya 
dalam membentuk kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi Ini 
adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari iap 
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mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran. 

Muatan nasional  dalam Kurikulum Madrasah Tempel mengikui Permendikbud nomor 67 
Tahun 2013 dan Permenag Tahun 2013. Muatan nasional, muatan lokal, muatan kekhasan 

madrasah, dan ekstrakurikuler dirancang untuk mencapai SKL pada Permendikbud nomor 54 

Tahun 2013. Kompetensi Ini yang akan dicapai dipaparkan berikut. 

Tabel Kompetensi Ini Madrasah Ibidaiyah (MI)

KOMPETENSI INTI KELAS I KOMPETENSI INTI 
KELAS II 

KOMPETENSI INTI 
KELAS III 

1.  Menerima dan 

menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya.

1.  Menerima dan 

menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya.

1.   Menerima dan 

menjalankan ajaran agama 

yang dianutnya.

2.  Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan 

guru.

2.  Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan 

guru.

2.   Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangganya.

3.  Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamai 
(mendengar, melihat, 

membaca) dan 

menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 

dan di madrasah.

3.  Memahami 

pengetahuan faktual 

dengan cara mengamai 
[mendengar, melihat, 
membaca] dan 

menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 

dan di madrasah.

3.  Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamai [mendengar, 
melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di 

rumah dan di madrasah.

4.  Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang 

jelas dan logis, dalam 

karya yang esteis, 
dalam gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam indakan yang 
mencerminkan perilaku 

anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

4.  Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang 

jelas dan logis, dalam 

karya yang esteis, 
dalam gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam indakan yang 
mencerminkan perilaku 

anak beriman dan 

berakhlak mulia.

4.   Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistemais dan 
logis, dalam karya yang 

esteis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam indakan 
yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.
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Kompetensi Ini pada Kelas Tinggi

KOMPETENSI INTI 

KELAS IV

KOMPETENSI INTI 

KELAS V 

KOMPETENSI INTI 

KELAS VI 

1.  Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya 

1.  Menerima, 

menjalankan, dan 

menghargai ajaran 

agama yang dianutnya.

1.  Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya

2.  Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya.

2.  Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya serta 

cinta tanah air.

2.  Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya serta 

cinta tanah air.

3.  Memahami 

pengetahuan faktual 

dengan cara mengamai 
dan menanya 

berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 

di madrasah dan tempat 

bermain.

3.  Memahami 

pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan 

cara mengamai dan 
mencoba berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 

di madrasah dan tempat 

bermain.

3.  Memahami pengetahuan 

faktual dan konseptual 

dengan cara mengamai 
dan menanya 

berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 

di madrasah dan tempat 

bermain.

Mata Pelajaran dan Struktur Kurikulum

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 dua bagian yaitu bagian  A dan bagian B. 

Struktur Kurikulum MIN Tempel melipui substanbsi pembelajaran yang ditempuh dalam satu 
jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai dengan kelas VI.

Struktur Kurikulum MIN Tempel dipaparkan pada tabel berikut. 

Mata Pelajaran dan Struktur Kurikulum Madrasah Ibidaiyah (MI)

MATA PELAJARAN 
ALOKASI WAKTU 

BELAJAR PER-MINGGU 
I II III IV V VI

Kelompok A 

1. Pendidikan Agama Islam

a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 2 2 2
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MATA PELAJARAN 
ALOKASI WAKTU 

BELAJAR PER-MINGGU 
I II III IV V VI

b. Akidah Akhlak 2 2 2 2 2 2

c. Fikih 2 2 2 2 2 2

d. Sejarah Kebudayaan Islam - - 2 2 2 2

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan 5 5 6 5 5 5

3. Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7

4. Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2

5. Matemaika 5 6 6 6 6 6

6. Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3

7. Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3

Kelompok B 

1. Seni Budaya  dan Prakarya 3 4 4 5 5 5

2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 3 4 4 4 4 4

3. Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2

4. BTQ 2 2 2 2 2 2

Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 36 38 42 45 45 45

Keterangan: 

• Pembelajaran mata pelajaran umum (selain agama) dilakukan dengan temaik terpadu

• Di MIN Tempel Bahasa Daerah sebagai muatan lokal diajarkan terpisah dengan mata 
pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dengan menambah jam. 

• Sebagai pembelajaran temaik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk 
iap mata pelajaran adalah relaif. Guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan 
peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.

• Selain kegiatan intrakurikuler seperi yang tercantum di dalam struktur kurikulum di 
atas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler  yang diatur pada lampiran dokumen 1 

berupa panduan kegiatan ekstra kurikuler pada lampiran

B. Muatan Lokal dan Muatan Kekhasan Satuan Pendidikan
Pengembangan mata pelajaran muatan nasional sesuai dengan Permendikbud 67 Tahun 

2013. Penambahan muatan lokal bahasa Jawa dan BTQ  sesuai Permendikbud 67 2013 
bahwa satuan pendidikan dapat melaksanakan muatan lokal baik terintegrasi dengan Seni 

Budaya dan Prakarya atau dilaksanakan terpisah. Di MIN Tempel muatan lokal dilaksanakan 

secara terpisah dengan menambahkan jam pelajaran. Pada Permendikbud 67 2013 jam 

pelajaran Prakarya 3 dan Seni budaya 3 jam. Pada Kurikulum Tempel ditambahkan muatan 

lokal bahasa Jawa  2 jam sehingga pada struktur kurikulum dialokasikan jam Prakarya 3 jam 

dan Seni Budaya 3 jam. Selain itu, sesuai dengan karakterisik satuan pendidikan diajarkan 
kitab kuning. Dengan demikian, MI Tempel menambah 2 jam pelajaran.  

Muatan Lokal di MIN Tempel ada dua jenis yaitu Bahasa Jawa dan BTQ (baca tulis Quran) . 
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Tujuan Mulok diuraikan berikut. 

 Tujuan mulok Bahasa Jawa adalah :

1. mengembangkan kemampuan dan keterampilan berkomunikasi siswa dengan 

menggunakan Bahasa Jawa.

2. meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap karya satra Jawa.

3. memupuk tanggungjawab untuk melestarikan hasil kreasi budaya Jawa sebagai salah 

satu unsur kebudayaan nasional.

Tujuan mulok BTQ adalah :

1. mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam membaca dan menulis  

bacaan dalam Al Qur’an.

2. menumbuhkembangkan kegemaran siswa dalam membaca Al Qur’an dalam kehidupan 
sehari-hari

IV. BEBAN BELAJAR
Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikui peserta didik dalam satu 
minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. 

1.  Beban belajar di Madrasah Ibidaiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. 

a.  Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 36 jam pembelajaran. 

b.  Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 38 jam pembelajaran. 

c.  Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 42 jam pembelajaran. 

d.  Beban belajar satu minggu Kelas IV, V, dan VI adalah 45 jam pembelajaran, Durasi 

seiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit. 

2.  Beban belajar di Kelas I, II, III, IV, dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu 

dan paling banyak 20 minggu. 

3.  Beban belajar di kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling 

banyak 20 minggu. 

4.  Beban belajar di kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling 

banyak 16 minggu. 

5.  Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 

40 minggu. 

V. KALENDER PENDIDIKAN
Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajarn peserta 

didik selama satu tahun pelajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun 

ajaran,minggu efekif belajar, waktu pembelajaran efekif dan hari libur.
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ANALISIS HARI BELAJAR EFEKTIF

KALENDER PENDIDIKAN MI

TAHUN 2014/2015

BULAN SEMESTER Sen Sel Rab Kam Jum Sab
Jml
Hari

Kegiatan

JULI I 3 2 2 2 2 2 13 * 17 Juli Awal Pelajaran Baru

* 17,18,19 MOS

AGUSTUS 3 5 5 4 4 4 25 * 17 Agust HUT RI

* Isro`mi`roj

SEPTEMBER 3 3 3 4 4 5 23 *Libur Awal Romdln

OKTOBER 3 3 2 2 2 2 14 * libur akhir Romadlon

* Idul Fitri

*Libur Id itri

NOPEMBER 4 4 5 5 4 4 26 * Libur Id Fitri

DESEMBER 2 3 3 3 4 3 18 18 s/d 23 THB Smester I

25 Libur Natal

Idul Adha

30 Pembagian Raport

JANUARI 2 2 3 2 2 1 12 1 Tahun baru 2007

2-15 Libur Smester I
16 Hari pertama masuk

libur 1 Muharrom

JML 103

JAN II 2 3 3 2 2 1 13 1.KTSP
2. Th Baru Hijriah

PEBRUARI 4 4 4 4 4 4 24

MARET 3 4 4 5 5 4 25 Hari raya Nyepi

Maulid Nabi

APRIL 5 4 4 4 3 4 24 Wafat Isa Al-Masih

MEI 3 4 4 3 3 3 20 USEK SD

Kenailkan Yesus

JUNI 4 3 3 2 2 2 16 Hari raya waisak

7,8,9 USD SD

19-23 THB Smester II
30 Pembagian raport Smt II

JULI 2-14 Libur Smester II
16-18 MOS Tahun 2014/2015

JML 122

Ditetapkan di Sleman,17 Juli 2014

Ketua Komite Madrasah     Kepala Madrasah

K.M Zaini Adnan      Fahrudin,S.Ag,MA

       NIP. 150265902
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VI. PENUTUP
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan. Dengan diberlakukannya Kurikulum 2013, MIN Tempel 

menyusun dokumen 1 Kurikulum madrasah sebagai pedoman operasional pelaksanaan 

pendidikan. Dokumen 1 Kurikulum MIN Tempel disusun sesuai dengan landasan ilosois dan 
peraturan dalam Kurikulum 2013. Kurikulum MIN Tempel juga disesuaikan  dengan kondisi 

peserta didik dan lingkungan MIN Tempel pada khususnya dan Kecamatan Wedung pada 

umumnya dan kekhasan madrasah. 

Dengan adanya kurikulum yang dibuat oleh Madrasah ini, maka diharapkan terdapat 

pedoman operasional yang jelas bagi seluruh warga madrasah dan pihak terkait sehingga 

dapat mencapai tujuan pendidikan secara opimal. Pada kesempatan yang indah ini kami 

ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan seinggi-ingginya kepada im 
pengembang kurikulum MI Negeri Tempel yang telah bekerja keras mereview Dokumen 1 
Kurikulum MIN Tempel  edisi 2014/2015 ini dan semua pihak yang telah membantu. Semoga 

amal bhakinya diterima oleh Allah SWT sebagai amalan shalihan maqbulan. Amin.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen 1 Kurikulum MIN Tempel ini masih sangat jauh 

dari harapan, oleh karena itu kami mohon saran dan kriik yang membangun demi perbaikan 

dan kesempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga dokumen 1 Kurikulum MIN Tempel  

ini dapat bermakna dan dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan dan peningkatan mutu 

pembelajaran di madrsah kami, amin, yaa  Rabbal Alamiin.

Lampiran 1 

Lampiran 1 Panduan Kegiatan Ekskul

Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler MIN Tempel  

Pengantar 

Selain kegiatan intrakurikuler seperi yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas, 
terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler  Madrasah Ibidaiyah antara lain Pramuka (Wajib), 
Usaha Kesehatan  Madrasah, Kegiatan Rohani Islam (Rohis) dan lain sebagainya.Kegiatan 

ekstra kurikuler yaitu, Pramuka (utama), Unit Kesehatan Madrasah, Palang Merah Remaja, 

Kegiatan Rohani Islam (Rohis),Olahraga,Kesenian,Karya Ilmiah Remaja, Olimpiade dan 

yang lainnya adalah dalam rangka mendukung pembentukan kepribadian, kepemimpinan  

dan sikap sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli. Di samping itu juga dapat 

dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun 

dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah konkrit. Dengan 

demikian kegiatan ekstra kurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler. 

A. Visi dan Misi 
1.  Visi 

 Visi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah berkembangnya potensi, 

bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara opimal 
melalui kegiatan-kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler
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2.  Misi 

 Misi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 

a.  Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikui sesuai dengan 
kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik. 

b.  Menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara 

opimal melalui kegiatan mandiri dan atau berkelompok. 

c. Pengembangan, sosial, rekreaif, dan persiapan karir. 

B. Rasional dan Tujuan kebijakan program ekstrakurikuler; 
Dalam upaya meningkatkan intrakurikuler diperlukan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan dalam rangka mendukung pembentukan kepribadian, 

kepemimpinan  dan sikap sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli. Di samping 

itu, juga dapat dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis 

pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah 

konkrit. Dengan demikian kegiatan ekstra kurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung 

kegiatan kurikuler. 

Sesuai dengan  lampiran Permendikbud 81 A 2013  ekstrakurikuler di MIN Tempel  memiliki 

beberapa fungsi berikut.

1.  Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, 

pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan 

pelaihan kepemimpinan. 

2.  Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial 

dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai 

moral dan nilai sosial. 

3.  Fungsi rekreaif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, 
menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan 

peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau 

atmosfer madrasah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. 

C. Tujuan 
Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikulerdipaparkan berikut. 

1.  Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kogniif, afekif, dan 
psikomotor peserta didik. 

2.  Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik 

dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. 

3.  Peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya.  



130 Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

C. Prinsip 

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai 

berikut. 

1.  Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan 
potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing. 

2.  Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan 

minat dan diikui oleh peserta didik secara sukarela. 

3.  Keterlibatan akif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan 
peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing. 

4.  Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana 

yang menggembirakan bagi peserta didik. 

5.  Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan 

dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan 

bekerja dengan baik dan giat. 

6.  Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan 

dilaksanakan dengan idak melupakan kepeningan masyarakat. 

Deskripsi program ekstrakurikuler 

A.  Ragam kegiatan ekstrakurikuler 

Pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler  terdiri atas ekstrakurikuler wajib 

dan ekstrakurikuler pilihan.  Ragam kegiatan ekstrakurikuler diuraikan berikut. 

Ekstrakurikuler Wajib

Ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler ini wajib diikui 
siswa. Di samping itu siswa juga harus mendapatkan nilai memuaskan pada seiap semester. 
Nilai ekstrakurikuler wajib berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Nilai di bawah memuakan 

dalam dua semester mengharuskan peserta didik menempuh program khusus. Tujuan dan 

jadwal diuraikan berikut.  

Tujuan  :  menguatkan karakter dan kepribadian siswa mengembangkan nilai-nilai     
   religius, jujur, toleran, mandiri, komunikaif 

Pelaksanaan : Minggu (ekstakurikuler wajib) pukul 8.00 -11.00 

 

Ekstrakurikuler Pilihan

1) Membaca dan Menulis AlQuran

Tujuan :  1. Peserta didik memiliki kemampuan membaca dan menulis Al 

  Qur’an

  2. Peserta didik menguasai ilmu tajwid

 3. Peserta didik dapat memainkan alat musik marawis  
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Pelaksanaan :  1. Seni membaca dan menulis Alquran seiap hari Rabu

    2. Marawis seiap hari Sabtu

Sistem Penilaian  :  1. Bentuk Tagihan

a. membaca dan menulis Al Qur’an 

b. menjawab pertanyaan tentang ilmu tajwid

c. memainkan alat musik marawis

2) Paskibra

Tujuan :  1. Peserta didik dapat menguasai kemampuan dasar baris 

        berbaris

  2. Peserta didik dapat menciptakan gerakan variasi

 3.  Peserta didik memiliki pengetahuan  tentang  kepemimpinan

Pelaksanaan :  seiap hari Minggu

Sistem Penilaian  :  1. Bentuk Tagihan

a. Melakukan gerakan dasar baris berbaris

b. Menampilkan gerakan variasi terbaru

c. Memprakikan kepemimpinan dalam baris berbaris 

  

3) Palang Merah Remaja (PMR)

Tujuan :  1. Mengenal ke-Palang Merah-an

  2. Mampu membuat tandu

  3. Memiliki kemampuan dasar keperawatan 

Pelaksanaan :  seiap hari Minggu

Sistem Penilaian  :  1. Bentuk Tagihan

a. Menjawab soal tertulis

b. Praktek membuat tandu

c. Praktek menangani peserta didik yang sakit di madrasah

  2. Teknik Penilaian

a. Akhir semester anggota PMR diuji dengan tes tertulis

b. Seiap bulan anggota diuji dalam pembuatan tandu

c. Seiap hari dipantau kemampuan anggota dalam 
menangani peserta didik yang sakit.

4) Kesenian/ Seni Musik Islami

Tujuan :  1. Peserta didik dapat memprakikkan seni musik

  2. Peserta didik dapat berprestasi dalam bidang seni Islami  
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  3. Peserta didik menghargai dan mengapresiasi seni Islami

Pelaksanaan :  seiap hari  Sabtu,  pukul. 11.00 – 12.00

Sistem Penilaian :  penilaian dilakuan dengan teknik

a. prakik

b. meraih prestasi dalam seiap perlombaan

  

5) Dokter Kecil (untuk mengembangkan nilai-nilai peduli sosial)

Tujuan :  1. mengembangkan nilai-nilai peduli sosial)

                               2. mengembangkan kesadaran hidup sehat sejak dini 

Pelaksanaan :  hari Kamis 

6) Pencak Silat

       Tujuan  :  1. mengenali kebudayaan bangsa

    2. mengembangkan nilai-nilai disiplin, menghargai prestasi

Pelaksanaan :  hari Sabtu pukul  06.30 s.d. 09.00 

Kegiatan penunjang pembentukan sikap dilakukan dengan kegiatan berikut. 

1.  Mendukung pembentukan akhlak dan penanaman/ pengamalan ajaran Islam. Adapun 

kegiatan pembiasaan tersebut adalah sebagai berikut. 

a.  Tahizul Ayat Wadoa ( TAW )

b.  Sholat Dhuha

c.  Jama’ah Sholat Zhuhur           

d.  Kultum siang

e.  S4 ( senyum, salam, sapa, dan salaman.

f.  Jum’at Khusu’

2.   Pembiasaan Terprogram 

a.  Pesantren Ramadhan ( ramadhan in madrasah )

b.  Santunan Yatama

c.  P H B I 

3. Pembiasaan  

a. Penguatan ciri  madrasah dengan implementasi akhlak islami (bersalaman dan 

saling mendoakan)

b. Penanaman Budaya Minat Baca

c. Penanaman Budaya K 7
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6.  Kegiatan Nasionalisme dan Patrioisme

a. Peringatan HUT RI

b. Peringatan Hari Pahlawan

c. Peringatan Hari Pendidikan

d. Peringatan Hari Karini

e. Peringatan Hari Kebangkitan

7.  Pekan Kreaivitas Siswa

a. Fesival Seni

b. Class Meeing

c. Lomba Kelas

8.  Pembinaan dan Bimbingan Peserta Lomba :

a. LCC

b. Olympiade MIPA

c. Siswa Berprestasi

d. Dokter Kecil

e. MTQ

9. Outdoor Learning and Training

a. Kunjungan Belajar

b. Outbound .

B. Manajemen, Penilaian, dan Supervisi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler di MINTempel dilakukan dengan kerjasama antara  

pihak madrasah (kepala madrasah, waka kurikulum, guru pembina ekstrakurikuler, dan 

tenaga kependidikan lain), komite madrasah dan orangtua.  Satuan pendidikan melakukan 

revisi “Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler” yang berlaku di satuan pendidikan untuk tahun 
ajaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan mendiseminasikannya kepada 
peserta didik dan pemangku kepeningan lainnya. 

Dalam hal penilaian, pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan, pelaksanaan, dan 
penilaian kegiatan ekstrakurikuler adalah satuan pendidikan dan komite madrasah. 

Di satuan pendidikan  kepala madrasah, dewan guru, guru pembina ekstrakurikuler, dan 

tenaga kependidikan bersama-sama mengembangkan ragam kegiatan ekstrakurikuler; sesuai 
dengan penugasannya melaksanakan supervisi dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler, serta melaksanakan penilaian  terhadap program ekstrakurikuler.

Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai memuaskan pada kegiatan ekstrakurikuler 

wajib pada seiap semester. Nilai yang diperoleh pada kegiatan ekstrakurikuler wajib 
Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Nilai di bawah 

memuaskan dalam dua semester atau satu tahun memberikan sanksi bahwa peserta didik 

tersebut harus mengikui program khusus yang diselenggarakan. 
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Pada program  ekstrakurikuler pilihan, penilaian didasarkan atas keikutsertaan dan prestasi 

peserta didik dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler yang diikui. Hanya nilai memuaskan 
atau di atasnya yang dicantumkan dalam buku rapor. Satuan pendidikan dapat dan perlu 

memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi sangat memuaskan 

atau cemerlang dalam satu kegiatan ekstrakurikuler wajib atau pilihan. Penghargaan tersebut 

diberikan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu kurun waktu akademik tertentu; misalnya 
pada seiap akhir semester, akhir tahun, atau pada waktu peserta didik telah menyelesaikan 
seluruh program pembelajarannya. Penghargaan tersebut memiliki ari sebagai suatu sikap 
menghargai prestasi seseorang. Kebiasaan satuan pendidikan memberikan penghargaan 

terhadap prestasi baik akan menjadi bagian dari diri peserta didik setelah mereka 

menyelesaikan pendidikannya. 

Komite Madrasah/Madrasah sebagai mitra madrasah yang mewakili orang tua peserta didik 

memberikan usulan dalam pengembangan ragam kegiatan ekstrakurikuler dan dukungan 

dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

PENUTUP 

Demikian pedoman ini disusun sebagai arahan operasional dalam pengembangan, 

pelaksanaan, dan penilaian program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Semoga 

pengembangan dan pelaksanaan program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan menuai 

manfaat yang signiikan dalam pengembangan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, 
sosial, serta pengembangan keterampilan dan kepribadian peserta didik.
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Lembar Kerja 2a

Peserta berkelompok  4-5 orang! Tiap kelompok mengamai contoh dokumen 1 KTSP pada 
Kurikulum 2013. Baca modul 2 dan diskusikan karakterisik dan urutan isi dokumen 1!

Karakterisik dokumen 1 pada Kurikulum 2013

Komponen yang harus ada pada dokumen 1  Kurikulum 2013
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Lembar Kerja 2b
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

Peserta berkelompok  4-5 orang. Seiap kelompok berbagi menjadi dua bagian. Kelompok 
bagian 1 membaca modul tentang ekstrakurikuler dan bagian 2 membaca tentang mulok!

Bagian 1

a. Apa yang dimaksud dengan  kegiatan ekskul?

b. Apa tujuan dan prinsip pengembangan kegiatan ekskul?

c. Sebutkan jenis kegiatan  ekskul!

d. Tuliskan contoh ekskul yang sesuai di madrasah dengan alasannya!

MULOK

Bagian 2

a. Apa yang dimaksud dengan  mulok dalam Kurikulum 2013?
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b. Apa prinsip pengembangan kegiatan ekskul?

c. Sebutkan cakupan mulok !

d. Tuliskan contoh mulok yang sesuai di madrasah dengan alasannya!

Lembar Kerja 3a  

A. Tujuan

Peserta dapat menjelaskan karakterisik pembelajaran di MI berdasarkan Kurikulum 2013 

B. Petunjuk

1. Bentuk kelompok yang beranggotakan kuranglebih lima orang dan tunjuklah satu 

orang di antara anggota kelompok Anda sebagai koordinator dan satu orang sekretaris 

kelompok.

2. Amai video temaik yang disajikan!  Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut.

a. Apa  ciri-ciri pembelajaran yang Bapak/ Ibu amai! 
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b Bukalah  buku guru  dan tentukan  pembelajaran manakah yang sesuai dengan video! 

c. Tulis langkah-langkah umum pendekatan sainiik yang terdapat pada video! 

 LANGKAH SAINTIFIK CONTOH KEGIATAN

Lembar Kerja  3B



139Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

A. Tujuan

Peserta dapat menjelaskan karakterisik buku  guru dan buku siswa serta pemanfaatannya 
sebagai pendukung penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajarannya  di MI.

B. Petunjuk

1) Bentuk kelompok yang beranggotakan kuranglebih lima orang dan tunjuklah satu 

orang di antara anggota kelompok Anda sebagai koordinator dan satu orang sekretaris 

kelompok.

2) Bacalah buku guru dan tulislah hal-hal yang terdapat pada guru dengan tema tertentu! 
Buka Permendikbud nomor 67 Tahun 2013 dan silabus 

3)  Diskusikan karakterisik dan isi buku guru!  Isilah tabel berikut! 

Tema/ KD yang diintegrasikan Langkah kegiatan

Lembar Kerja  untuk modul 4
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 Lembar Kerja 3a (MTs)  

Tujuan

Peserta dapat menjelaskan karakterisik pembelajaran di MTsIberdasarkan Kurikulum 2013 

Petunjuk

1. Bentuk kelompok yang beranggotakan kuranglebih lima orang dan tunjuklah satu 

orang di antara anggota kelompok Anda sebagai koordinator dan satu orang sekretaris 

kelompok.

2. Amai video temaik yang disajikan!  Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut.

a. Apa  ciri-ciri pembelajaran yang Bapak/ Ibu amai! 

b. Bukalah  buku guru  dan tentukan  pembelajaran manakah yang sesuai dengan video! 

c. Tulis langkah-langkah umum pendekatan sainiik yang terdapat pada video! 

 LANGKAH SAINTIFIK CONTOH KEGIATAN
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Lembar Kerja  3B (Mts)

Tujuan

Peserta dapat menjelaskan karakterisik buku  guru dan buku siswa serta pemanfaatannya 
sebagai pendukung penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajarannya  di MTs.

Petunjuk

1) Bentuk kelompok yang beranggotakan kuranglebih lima orang dan tunjuklah satu 

orang di antara anggota kelompok Anda sebagai koordinator dan satu orang sekretaris 

kelompok.

2) Bacalah buku guru dan tulislah hal-hal yang terdapat pada guru dengan tema tertentu! 
Buka Permendikbud nomor 68 Tahun 2013 dan silabus 

3)  Diskusikan karakterisik dan isi buku guru!  Isilah tabel berikut! 

Tema/ KD  Langkah kegiatan
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Lembar Kerja 4c

MENGISI LAPORAN HASIL PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK 

(2JP)

A. Tujuan

Peserta dapat:

1. menjelaskan format buku laporan pencapaian kompetensi peserta didik.

2. menjelaskan nilai-nilai kompetensi peserta didik yang harus ditulis dalam buku laporan 
pencapaian kompetensi peserta didik. 

3. Menerapkan rambu-rambu penulisan nilai dan deskripsi sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan dalam buku laporan pencapaian kompetensi peserta didik.

B. Petunjuk:

1. Bentuklah kelompok yang beranggotakan kurang lebih lima orang dan pilihlah satu orang 

di antara anggota kelompok Anda sebagai koordinator dan satu orang sebagai sekretaris 
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kelompok.  (10 menit)

2. Melalui diskusi yang dipimpin oleh koordinator kelompok dan fasilitasi pendamping 

jawablah pertanyaan/tugas berikut ini. (30 menit)

No. Pertanyaan/Tugas Jawaban/Hasil Diskusi

1. Bukalah ile Permendikbud 66 dan 81A tahun 2013 
serta Model Penilaian Pencapaian Kompetensi Peserta 

Didik SMP tahun 2014. Pada halaman berapa saja 

terdapat aturan, rambu-rambu, dan contoh penulisan 
rapor SMP?

2. Menurut permendikbud 66 tahun 2013, hasil 

penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan 

dilaporkan dalam

bentuk apa saja dan kepada siapa saja?

3. Menurut Model 

PenilaianPencapaianKompetensiPesertaDidik SMP 

dari Direktorat PSMP tahun 2014, seharusnya seiap 
guru mapel menyerahkan hasil penilaian peserta 

didik kepada guru wali kelas dalam format seperi 
apa dan memuat kompetensi apa saja? Beri contoh.

4. Menurut permendikbud 81A tahun 2013, bagaimana 

cara menilai dan melaporkan hasil kegiatan 

ekstrakurikuler dalam buku rapor? 

5. Bagaimana nilai peserta didik untuk masing-masing 
kompetensi ditulis dalam laporan hasil  peserta didik? 

Beri contoh.

6. Bagaimana nilai akhir pengetahuan diperoleh? Beri 

contoh penghitungannya.

7. Bagaimana nilai akhir keterampilan diperoleh? Beri 

contoh penghitungannya.

8. Bagaimana nilai akhir sikap dalam mata pelajaran 

diperoleh? Beri contoh pengolahannya.

9. Bagaimana nilai akhir sikap antar mata pelajaran 

diperoleh? Beri contoh pengolahannya.

10. Apa rambu-rambu penulisan nilai deskripif 
pengetahuan? Beri contoh.

11. Apa rambu-rambu penulisan nilai deskripif 
keterampilan? Beri contoh.

12. Apa rambu-rambu penulisan nilai deskripif sikap? 
Beri contoh.
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No. Pertanyaan/Tugas Jawaban/Hasil Diskusi

13. Berilah contoh kasus hasil penilaian 3 ranah 

kompetensi untuk materi pokok tertentu pada 

seorang peserta didik, yang hasilnya diolah dan 

dilaporkan ke dalam rapor!

14. Berdasarkan jawaban kelompok Anda terhadap 

pertanyaan-pertanyaan di atas, rumuskan komentar/
simpulan terkait laporanhasilpencapaiankompetensi 

(rapor) dalam Kurikulum 2013.

3. Sajikan kesimpulan kelompok Anda dengan melaporkannya kepada kelas. (5 Menit)

4. Perhaikan sajian kelompok lain dan dapatkan masukan dari peserta lain. (20 menit)

5. Sempurnakan rumusan kesimpulan kelompok Anda dan serahkan kesimpulan tersebut 

kepada pendamping. (5 menit)

SELAMAT BEKERJA

Catatan:  bahan utama yang diperlukan melipui: (1)Permendikbud Nomor 66 tahun 2013, 
(2) Permendikbud Nomor 81A tahun 2013, dan (3) Model Penilaian Pencapaian 

Kompetensi Peserta Didik SMP dari Direktorat PSMP tahun 2014.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : MTs

Mata Pelajaran : IPA

Kelas/Semester : VII/ Ganjil

Materi Pokok : Objek IPA dan Pengamatannya

Alokasi waktu : 2 x 40 menit

A. KOMPETENSI INTI

KI 1 : Menghargai dan menghayai ajaran agama yang dianutnya

KI 2  : Menghargai dan menghayai perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli  
  (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efekif  
  dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan    

  keberadaannya

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa  

  ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, Teknologi, seni, budaya terkait  

  fenomena dan kejadian tampak mata

KI  4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,  

  merangkai, memodiikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
  menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di     

  madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. KOMPETENSI DASAR

1.1  Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek isik dan 
kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta 

mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya

2.1   Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objekif; jujur; telii; cermat; 
tekun; hai-hai; bertanggung jawab; terbuka; kriis; kreaif; inovaif dan peduli 
lingkungan) dan bekerja sama dalam akivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan pengamatan,percobaan, dan berdiskusi

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam akivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan

3.1 Memahami konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri, makhluk hidup, 

dan lingkungan isik sekitar sebagai bagian dari observasi, serta peningnya perumusan 
satuan terstandar (baku) dalam pengukuran

4.1 Menyajikan hasil pengukuran terhadap besaran-besaran pada diri, makhluk hidup, dan 
lingkungan isik dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku

C. INDIKATOR

3.1.1.   Menjelaskan pengerian pengukuran

3.1.2 Menjelaskan pengerian besaran dan satuan
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3.1.3 Membedakan satuan baku dan tak baku

3.1.3.    Menjelaskan peningnya satuan baku dalam pengukuran

3.1.4.   Menerapkan konversi satuan  dalam SI

4.1.1.   Melakukan pengukuran dengan satuan baku.

4.1.2    Melakukan inferensi hasil-hasil pengukuran

4.1.3   Mengkomunikasikan hasil pengukuran

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Setelah melakukan pengamatan dengan telii dan bertanya jawab  siswa dapat 
menjelaskan pengerian pengukuran. 

2. Setelah melakukan kegiatan pengukuran dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan 

pengerian besaran dan satuan. 

3. Setelah melakukan kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan peningnya satuan baku 
dalam pengukuran.

4. Setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah dan berdiskusi, siswa dapat konversi 
satuan  dalam SI

5. Setelah melakukan pengukuran siswa dapat melakukan pengamatan, menginferensi, 

dan mengkomunikasikan hasil pengukuran.

E. MATERI  PEMBELAJARAN

1.  Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan

2.  Pengukuran merupakan proses membandingkan sebuah besaran dengan alat ukur.

3.  Objek pengukuran adalah besaran-besaran yang terdapat pada benda-benda hidup 
maupun benda mai. 

4.  Hasil pengukuran berupa angka dan satuan

5.  Satuan ada yang standar dan ada yang idak standar, untuk memudahkan komunikasi 
digunakan satuan baku.

6.  Satuan dapat dikonversi ke dalam satuan lain. 

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

1. Model pembelajaran sainiik

2. Metode pembelajaran demonstrasi, eksperimen,  tanya jawab, diskusi kelompok

G. ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1.  Benda hidup dan tak hidup di sekitar madrasah.

2.  Penggaris

3.  Jangka sorong



147Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013 

Modul 
K13

4.  Stopwatch

4.  Neraca

5.  Buku Siswa

H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

·kPembukaan (15 menit)

1.  Apersepsi:

a. Guru bercerita tentang kasus peningnya pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. 
Dapat dilakukan dengan menceritakan seseorang yang memesan kaca melalui 

telepon dengan menggunakan satuan jengkal. Ternyata kaca yang dipesan idak 
sesuai dengan bingkai yang disediakan.

b. Siswa mengajukan pertanyaan atau komentar berkaitan dengan kasus yang diajukan 

oleh guru.

c. Guru menyampaikan peningnya pengukuran dalam pengembangan teknologi.

2. Siswa memperhaikan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru

·kKegiatan ini (45 menit)

1.  Guru menunjukkan berbagai alat pengukuran yang telah disediakan

2.  Siswa diminta untuk mengajukan berbagai pertanyaan berkaitan dengan alat ukur dan 

pengukuran

3.  Siswa diminta untuk membentuk kelompok.

4.  Siswa diminta untuk melakukan kegiatan pengukuran terhadap berbagai makhluk 

hidup dan tak hidup yang terdapat di sekitar madrasah. 

5.  Siswa melakukan diskusi kelompok untuk melaporkan hasil pengukurannya secara 

tertulis. 

6. Siswa mengkomunikasikan hasil-hasil pengukurannya secara lisan dan ditanggapi oleh 
kelompok yang lain

7.  Siswa mencermai penjelasan guru dan bertanya jawab tentang besaran, satuan dan 
hasil ukur serta peningnya penggunaan satuan baku.

8.  Siswa berlaih memecahkan masalah

·kPenutup (20 menit)

1.  Guru melakukan releksi dengan meminta siswa menyampaikan pemahamannya 
tentang pengukuran.

2.  Guru mereleksi betapa Agung Allah yang telah menyediakan alam dengan isinya yang 
penuh dengan hikmah

3.  Guru menutup pelajaran.
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I. PENILAIAN

Penilaian  tentang materi yang tercakup dalam RPP ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

alat-alat penilaian berikut ini.

1. Pengetahuan : Tes tertulis

2. Sikap sosial : Lembar pengamatan.

3.  Keterampilan : Rubrik

TABEL SPESIFIKASI LEMBAR PENILAIAN RPP

Hambatan Seri dan Paralel

Indikator Tujuan Pembelajaran LP dan Buir 
Soal

Kunci 
Jawaban

2.1.1. Bertanya 2.1.1. Pada saat mengikui proses 
belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa, siswa berani 

mengajukan pertanyaan tanpa 

terlebih dahulu disuruh oleh guru.

LP-3: 
Instrumen 

Akivitas 
Siswa

LP-3: 
Instrumen 

Akivitas 
Siswa

2.1.2. Kerjasama 

dalam kelompok

2.1.2. Pada saat mengikui proses 
belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa, siswa dapat 

bekerjasama dalam kelompok

LP-3: 
Instrument 

Akivitas 
Siswa

LP-3: 
Instrumen 

Akivitas 
Siswa

3.6.1.1. Menghitung 

hambatan 

penggani total 
dari beberapa 

hambatan 

susunan seri, 

paralel atau 

campuran 

3.6.1.1. Diberikan data nilai 

beberapa hambatan dan 

gambar susunannya, siswa 

dapat menghitung secara 

tepat hambatan penggani 
total susunan seri, paralel atau 

campuran.

LP-1: 

Soal 4, 

Soal 5 

LP-1: 

Soal 4 (d), 

Soal 5 (c)

3.6.1.2. 

Mengenali dan 

mendeskripsikan 

penerapan 

hambatan 

tersusun secara 

seri atau paralel 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.6.1.2. Diberikan empat contoh 

informasi peralatan dalam 

kehidupan sehari-hari, 
siswa dapat mengenali dan 

mendeskripsikan iga peralatan 
tersebut tersusun secara seri atau 

paralel. 

LP-1: 

Soal 6 

LP-1: 

Soal 6 (d)

3.6.2.1. 

Menggolongkan 

hambatan-
hambatan 

tersusun secara 

seri atau paralel

3.6.2.1. Diberikan informasi susunan 

sejumlah lampu yang tampak 

redup atau terang, siswa dapat 

menggolongkan secara tepat 

susunan tersebut seri atau paralel.

LP-1: Soal 3 LP-1: 

Soal 3 (b)
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3.6.2.2. Melakukan 

pengamatan 

rangkaian 

hambatan seri, 

paralel atau 

campuran 

3.6.2.2. Diberikan alat dan 

bahan siswa dapat melakukan 

pengamatan rangkaian hambatan 

seri, paralel atau campuran sesuai 

dengan rincian tugas kinerja.

LP-2: 
Akivitas 
Penyelidikan

LP-2: 
Akivitas 
Penyelidikan

3.6.2.3. 

Mengideniikasi 
ciri-ciri 
hambatan-
hambatan 

susunan seri atau 

paralel

3.6.2.3. Diberikan empat ciri dari 

susunan hambatan-bambatan, 
siswa dapat mengideniikasi iga 
ciri susunan seri atau paralel.

LP-1: Soal 1 LP-1: 

Soal 1 (c)

3.6.2.4. 

Mengideniikasi 
gambar-gambar 
hambatan 

susunan seri atau 

paralel

3.6.2.4. Diberikan empat gambar 

susunan hambatan-bambatan, 
siswa dapat mengideniikasi satu 
gambar susunan seri atau paralel.

LP-1: Soal 2 LP-1: 

Soal 2 (d)

3.6.2.5. Membuat 

gambar dari hasil 

pengamatan 

hambatan-
hambatan 

susunan seri atau 

paralel

3.6.2.5. Diberikan kesempatan untuk 

mengamai kotak demonstrasi 
dan mencatat hasilnya, siswa 

dapat membuat gambar dari hasil 

pengamatan hambatan-hambatan 
susunan seri atau paralel

LP-2: 
Akivitas 
Penyelidikan

LP-2: 
Akivitas 
Penyelidikan

3.6.2.6. 

Mempresenta-
sikan kesimpul-an 
hasil pengamatan 

hambatan-
hambatan 

susunan seri atau 

paralel

3.6.2.6. Pada saat mengikui 
proses belajar mengajar yang 

berpusat pada siswa, siswa dapat 

mempresentasikan kesimpulan 

hasil pengamatan hambatan-
hambatan susunan seri atau 

paralel

LP-4: 
Presentasi 

kesimpulan

LP-4: 
Presentasi 

kesimpulan

4.6.1. Mampu 

merangkai alat

4.6.1. Diberikan alat dan bahan 

siswa dapat merangkai kotak 

demonstrasi hambatan seri, 

paralel atau campuran sesuai 

dengan rincian tugas kinerja.

LP-2: 
Akivitas 
Penyelidikan

LP-2: 
Akivitas 
Penyelidikan
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Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Satuan Pendidikan :     SD .....................

Kelas/Semester     :     IV/2

Tema                    :     Pahlawanku

Subtema                :    Perjuangan Para Pahlawan

Waktu                   :     6 JP

A.    Kompetensi Ini

1.  Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru

3.   Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamai [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, madrasah, dan 
tempat bermain

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistemais, 
dalam karya yang esteis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
indakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

B.     Kompetensi Dasar

IPS

3.2 Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa 

praaksara, Hindu Budha, Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan 

pendidikan

4.2 Merangkum hasil pengamatan dan menceritakan manusia, perubahan dan 

keberlanjutan dalam waktu pada masa praaksara, Hindu Budha, Islam dalam aspek 

pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan

Matemaika

3.7 Menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal

4.2 Menyatakan pecahan ke bentuk desimal dan persen

Bahasa Indonesia

3.5 Menggali informasi dari teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah dan 

perkembangan Hindu-Budha di Indonesia dengan bantuan guru dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku

4.5 Mengolah dan menyajikan teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah dan 

perkembangan Hindu-Budha di Indonesia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan 
dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku
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C.    Indikator

IPS

•  Menemukan hubungan perjuangan Gajah Mada dan pengaruhnya pada kehidupan di 
masa sekarang.

•  Mengomunikasikan hubungan perjuangan Gajah Mada dan pengaruhnya pada 
kehidupan di masa sekarang.

Matemaika

•  Mengenal konsep penjumlahan dan pengurangan desimal

•  Mengaplikasikan operasi penjumlahan dan pengurangan decimal

Bahasa Indonesia

•  Mengulas bacaan tentang Mahapaih Gajah Mada menggunakan kosa kata baku

•  Menemukan informasi pening tentang Mahapaih Gajah Mada

D.    Tujuan Pembelajaran

•  Setelah kegiatan membaca teks lini masa, siswa mampu menemuka informasi pening 
tentang perjuangan Mahapaih Gajah Mada.

•  Setelah kegiatan membaca teks lini masa, siswa mampu menceritakan kembali in-
formasi dalam bentuk tulisan mengenai Gajah Mada menggunakan kosakata baku 

dengan tepat.

•  Setelah kegiatan membaca teks lini masa, siswa mampu menemukan hubungan 
perjuangan Gajah Mada dan pengaruhnya pada kehidupan di masa sekarang.

•  Setelah kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu mengomunikasikan hubungan 
perjuangan Gajah Mada dan pengaruhnya pada kehidupan di masa sekarang.

•  Setelah kegiatan berekplorasi, siswa mampu mengenal konsep penjumlahan dan 
pengurangan desimal dengan benar.

•  Setelah kegiatan berekplorasi, siswa mampu mengaplikasikan oprasi penjumlahan dan 
pengurangan dengan benar.

 

E.    Materi Ajar

1. Perjuangan Gajah Mada dan pengaruhnya pada kehidupan di masa sekarang.

2. Konsep penjumlahan dan pengurangan desimal

3. Operasi penjumlahan dan pengurangan decimal

4. Kosa kata baku dalam cerita Mahapaih Gajah Mada  

5. Informasi pening tentang Mahapaih Gajah Mada

 

F.     Pendekatan/Strategi/Metode

Pendekatan:Sainiik (Scieniic).

Metode: Diskusi (Discussion).dan Percobaan (Experiment).
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G.  Media, alat, dan sumber pembelajaran

Media                :   Bendera merah puih,  Peta Indoneia ukuran besar, Gambar Mahapaih 
Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk, dan candi Penataran, teks lagu 

“Benderaku”

Alat                      : LCD, Slide

Sumber Belajar :  Buku siswa dan buku guru tema pahlawanku terbitan Kemendikbud

 

H. Kegiatan Pembelajaran

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU

Pendahuluan •  Guru mengajak berdoa sambil membaca sholawat.

•  Mengecek kehadiran peserta didik

•  Apersepsi: mengaitkan perjuangan baladewa pada minggu 

sebelumnya

•  Guru menunjukkan peraga bendera merah puih (siswa 
mengamai) sambil ditayangkan alat slide pertempuran 10 
nopember (pidato bung Tomo)

•  Guru Mengajak siswa menyanyikan lagu syukur

•  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertmuan 

tersebut dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari, 

yaitu Perjuangan Gajah Mada dan pengaruhnya pada  

kehidupan di masa sekarang, Konsep penjumlahan dan  

pengurangan desimal, Operasi penjumlahan dan  

pengurangan desimal, Kosa kata baku dalam cerita  

Mahapaih Gajah Mada menggunakan, Informasi pening 
tentang Mahapaih Gajah Mada

10 menit

Ini •  Siswa mengamai gambar peta wilayah 
kekuasaan Majapahit dengan gambar Hayam Wuruk, Paih 
Gajah Mada, dan candi Penataran.( Buku siswa hal. 17 )

•  Siswa membuat pertanyaan tentang apa yang diamai 
dengan rangsangan guru berupa bola-bola kata tanya

•  Siswa diajak ramu pendapat untuk memilih pertanyaan-
pertanyaan yang akan dicari jawabannya/ digali lebih jauh

•  Siswa dibagi dalam kelompok kecil beranggotakan 3-4 
orang.

•  Siswa diajak keluar kelas untuk menggali informasi secara 

bergiliran searah jarum jam pada 4 stand yang sudah 

disiapkan (peta Indonesia saat ini, peta wilayah kekuasaan 

Mojopahit, gambar Hayam Wuruk dan Gajah Mada, dan 

candi peninggalan Mojopahit)
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KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU

  •  Siswa  mencermai  dan mencatat informasi 
kemudian  mendiskusikan untuk menemukan jawaban/ 

menyimpulkan hal pening dari informasi yang ditemukan.

•  Siswa   secara berkelompok diminta menyampaikan 

pendapat secara berantai

•  Kelompok lain menilai penampilan temannya

•  Siswa mengeksplorasi inggi candi dan mengurutkan 
pecahan desimal yang tertera pada stand yang diamai

•  Siswa mencoba menghitung selisih candi secara 

berkelompok

•  Siswa mengamai  dan membandingkan demonstrasi guru 
cara pengurangan bilangan desimal

•  Siswa secara mandiri mencoba menghitung selisih inggi 
candi

•  Hasil dikomunikasikan siswa secara lisan

•  Guru dan siswa  menyimpulkan hasil pembelajaran

•  Siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk 

menemukan hubungan antar gambar tersebut, yaitu 

tokoh-tokoh kerajaan, wilayah pemerintahan, dan 
peninggalan bersejarah.

•   Siswa membaca teks tentang perjuangan Mahapaih 
Gajah Mada. (Buku siswa hal. 18)

•  Guru dapat menunjuk satu siswa untuk membaca 

beberapa kalimat dengan keras dan dengan pengucapan 

yang jelas. Siswa lain menyimak, kemudian melanjutkan 

kalimat-kalimat berikutnya.

•  Guru dapat menggiring pemahaman siswa akan isi teks 

bacaan dengan meminta siswa menceritakan kembali 

isi bacaan secara berganian dan juga dengan beberapa 
pertanyaan pendukung ( Buku guru hal. 24)

•  Guru meminta siswa menceritakan kembali tentang 

perjuangan Gajah Mada dalam bentuk tulisan berdasarkan 

teks bacaan dalam lini masa.

40 menit

•  Siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil, menjawab 

lima pertanyaan tentang perjuangan Mahapaih Gajah 
Mada yang ada di buku siswa.(Hal. 19)

•  Siswa menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 
yang ada.

•  Siswa mempresentasikan jawaban pertanyaan hasil diskusi 

di depan kelompok lain menanggapinya.
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KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU

•  Siswa membaca senyap teks pendek yang berisi informasi 

tentang candi Penataran dan candi lain

 •  Siswa mengurutkan inggi candi dari yang terpendek 
sampai yang teringgi

•  Guru menyimpulkan  tentang prinsip nilai tempat sebuah 

bilangan decimal

 •  Siswa diminta mengurangkan ukuran candi-candi, hasilnya 
ditulis

Penutup •  Dengan bantuan guru siswa menyampaikan kembali hal-
hal yang sudah dipelajari

•  Guru mereleksikan sikap baik (mengerjakan yang 
diperintahkan guru sesuai prosedur (tanggung jawab, 

disiplin), yang telah dilakukan

•  Guru memberikan tugas kepada siswa  (buku siswa hal. 

23)

•  Pembelajaran diakhiri dengan bernyanyi lagu benderaku 

dan ditutup dengan doa oleh perwakilan siswa guru 

menyampaikan salam

15 menit

 

I. Penilaian.

1. Penilaian Sikap:

No Sikap
Selalu

 (4)

Sering

(3)

Perlu 
diingatkan 

guru

Sering 
diingatkan 

guru
Keterangan

1 Tanggung jawab 
(mengerjakan yang 
ditugaskan sampai 
selesai)

     

2 Kerja sama 
(dalam kelompok 
akifmenyelesaikan 
tugas secara bersama 
dan menghargai 
perbedaan)

     

3 Disiplin Mengerjakan 
sesuai prosedur 
(aturan main)

     

4 Peduli/ mendengarkan      

2. Penilaian Pemahaman:
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a. Datar Periksa Bahasa Indonesia dan IPS

Kriteria
Ketepatan 

penggunaan kalimat/ 
kosakata (1 -4)

Ketepatan isi (IPS)

Menyimpulkan pokok-pokok 
informasi dalam bacaan yang 

dituliskan pada lini masa

  

Menuliskan sejarah perjuangan 

Gajah Mada dalam bentuk 

lini masa dengan lengkap dan 

sesuai kaidah penulisan kalimat/ 

kosakata Bahasa Indonesia

  

Menemukan pengaruh 

hubungan perjuangan Gajah 

Mada dengan kehidupan di masa 

sekarang

  

 

b.  Rubrik Diskusi

Kriteria Bagus Sekali Cukup Sekali Perlu Berlaih Lagi

Mendengarkan Selalu mendengarkan 

teman yang sedang 

berbicara.

(2)

Mendengarkan 

teman yang 

berbicara namun 

sesekali masih perlu 

diingatkan.

(1.5)  

Masih perlu 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang sedang 

berbicara.

(1)

Komunikasi non 

verbal (kontak 
mata, bahasa 

tubuh, postur, 

ekspresi wajah, 

suara)

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi non 

verbal dengan tepat. 
(3)

Merespon dengan 

tepat terhadap 

komunikasi non 

verbal yang 
ditunjukkan 

teman. (2)

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami bentuk 

komunikasi non 

verbal yang 
ditunjukkan teman. 

(1)

Parisipasi 
(menyampaikan 

ide, perasaan, 

pikiran)

Isi pembicaraan 

menginspirasi teman. 

Selalu mendukung 

dan memimpin 

lainnya saat diskusi. 

(3)

Berbicara dan 

menerangkan secara 

rinci, merspon sesuai 

dengan topik. (2)

Jarang berbicara 

selama proses diksusi 

berlangsung. (1)

 

Penilaian : 1,5 + 2 + 3 x 10 = 6,5 x 10 = 8,1

                       8                                8
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2.    Penilaian Ketrampilan

Format Pengamatan Presentasi Hasil Diskusi

No. Nama Peserta Didik
A s p e k Jumlah 

Skor Nilai

Percaya 
diri

Kelengkapan 
isi

Penguasaan 
Materi   

       

       

 

Keterangan Skor :                                                                                  

Kriteria Bagus (3) Cukup (2) Perlu berlaih (1)

Sisimaika

Penyampaian

Runtut, Informasi yang 

disampaikan lengkap 

dan benar

Runtut, informasi 

yang disampaikan 

sebagian  benar

Tidak runtut, 

Informasi yang 

disampaikan salah

Aspek bahasa Kalimat teratur, 

mudah dipahami, 

suara jelas, sesuai 

dengan kaidah bahasa 

Indonesia, percaya diri

Kalimat dapat 

dipahami, 

menggunakan kaidah 

bahasa Indonesia, 

tetapi suara kurang 

jelas

Kalimat idak teratur, 
suara jelas, idak 
sesuai kaidah bahasa 

Indonesia

Penampilan Ekspresif, percaya diri 

dan ada kontak mata 

dengan pendengar

Ekspresif, kurang ada 

kontak mata dengan 

pendengar sehingga 

nampak kurang 

percaya diri

Belum menunjukkan 

sikap ekspresif dan 

percaya diri

Keterangan Skor:

1=Perlu Berlaih

2=Cukup

3=bagus

Skor maksimal = 9

 

                  Skor perolehan

Nilai     =  -------------------------  X  100

                  Skor Maksimal (9)

3. Penilaian Pengetahuan

 

Kerjakan soal-soal berikut ini!

1.  Hitunglah operasi berikut ini:
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a. 0,34 + 0,2

b. 0,45- 0,25

c.0,5 + 0,16

2.  Urutkan bilangan berikut ini dari yang kecil atau sebaliknya 0,85 ; 0,23; 0,7; 0,76

3.  Temukan penjumlahan bilangan desimal yang hasilnya 14,73. Perhaikan aturan 
main berikut!

a.  Menggunakan bilangan desimal dua angka di belakang koma!

b.  Menggunakan bilangan desimal dua angka di belakang koma dan bilangan 

desimal dengan satu angka di belakang koma!

4.  Mungkinkah bilangan 14,73 dihasilkan dari penjumlahan bilangan-bilangan desimal 
dengan satu angka di belakang koma saja? Mengapa?

5.  Temukan pengurangan bilangan desimal yang hasilnya sama dengan 9,12. 

Perhaikan aturan main berikut!

a.  Menggunakan bilangan desimal dua angka di belakang koma!

b.  Menggunakan bilangan desimal dua angka di belakang koma dan bilangan 

desimal satu angka di belakang koma!

6.  Mungkinkah jika bilangan 9,12 dihasilkan dari pengurangan bilangan-bilangan 
desimal dengan satu angka di belakang koma saja? Mengapa?

 

 

 

 

   
Malang, ............ 2014,

Kepala SD .............         Guru Kelas 4,

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


