
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta 

bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut pemerintah 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional.  

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 (UU 

20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI 

No. 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan 

mengamanatkan setiap satuan pendidikan untuk membuat Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan sebagai pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan 

pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.  

 

Selain itu, penyusunan Kurikulum ini mengakomodasi penerapan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah mulai dilaksanakan sejak 

diberlakukannya otonomi daerah sehingga dengan penyusunan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan memungkinkan penyesuaian program pendidikan 

dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.  

 
Kurikulum ini disusun sebagai pedoman sekolah dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran khususnya di Sekolah Dasar Negeri 

2 Borokulon, UPT P dan K Banyuurip, Kabupaten Purworejo. 

Penyusunannya  berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 
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2003 bab X pasal 36 ayat (3): Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 

pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

memperhatikan: 

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 

serta mengacu Standar Kompetensi Kelulusan dan Standar Isi yang 

berpedoman pada panduan Badan Standar Nasional Pendidikan.  

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan 

wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan yang 

semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Penerapan 

desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah dengan diberikannya wewenang 

kepada sekolah untuk menyusun kurikulum. Hal itu juga mengacu pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional serta Pasal 35 tentang standar nasional pendidikan. Selain itu, juga 

adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan yang memacu 

keberhasilan pendidikan nasional agar dapat bersaing dengan hasil 

pendidikan negara-negara maju.  

Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bukti 

nyata dari desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya 
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kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan 

pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam 

penyusunannya maupun pelaksanaannya di sekolah. 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Tujuan tertentu meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian 

dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta 

didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk 

memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan 

potensi yang ada di daerah. 

B. Tujuan Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang beragam 

mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar 

isi, proses, standar kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari 

kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan 

pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

 Pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk (a) belajar untuk beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) belajar untuk memahami dan 

menghayati; (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara 

efektif; (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain; dan (e) 

belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar 

yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.  
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Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum memungkinkan 

sekolah menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, 

dan kondisi daerah. Dengan demikian, daerah dan/atau sekolah memiliki 

cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang diajarkan, 

pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan 

belajar mengajar. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk 

jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah terdiri atas: 

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. kelompok mata pelajaran estetika; 

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.  

Berdasarkan cakupan kelompok mata pelajaran tersebut, dapat 

dipaparkan tujuan pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut.  

1.  Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia 

2.  Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan 

kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia 

3. Mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, 

kreatif, dan mandiri,  

4. Meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan 

kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni 

5.  Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran 

hidup sehat 
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C. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional BAB X pasal 36  ayat (1) 

dan (2) mengamanatkan: 

(1)  Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

(2)  Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah, dan peserta didik. 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan 

menengah ini dikembangkan sekolah dan komite sekolah berpedoman pada 

standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan 

kurikulum yang dibuat oleh BNSP. 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip: 

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

perserta didik dan lingkungannya. 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa perserta didik 

memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta 

didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.  

2. Beragam dan terpadu 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik 

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

membedakan agama, suku, budaya, adat istiadat, dan status sosia l ekonomi 
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gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan  wajib 

kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta 

disusun dalam keterkaitan dan berkesinambungan yang bermakna dan 

tepat antar substansi.    

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi, dan 

seni. 

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, 

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

semangat kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan 

memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni. 

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku 

kepentingan (stakeholder) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan 

kebutuhan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, 

dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu pengembangan ketrampilan 

pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, ketrampilan akademik, 

dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan/keharusan.  

5. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang 

kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan 

secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.  

6. Belajar sepanjang hayat 

Kurikulum diarahkan kepada proses pembangunan, pembudayaan, serta 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum 

mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non 

formal, dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan 

lingkungan yang selalu berkembang serta arah perkembangan manusia 

seutuhnya.  
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7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.  

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional 

dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan masyarakat, 

berbangsa, bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus 

saling mengisi dan memberdayakan sejalan motto Bhineka Tunggal Ika 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam pelaksanaannya, kurikulum dilaksanakan dengan prinsip sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan 

kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi 

dirinya. Dalam hal ini, peserta didik harus mendapatkan pelayanan 

pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk 

mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. 

2.  Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu:  

a. belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  

b. belajar untuk memahami dan menghayati, 

c. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,  

d. belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan 

e. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.  

3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan 

yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan 

potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap 

memerhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang 

berdimensi ketuhanan, keindividuan kesosialan, dan moral. 

4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan 

pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan 

hangat, dengan prinsip ing ngarsa sung tulada, ing madia mangun karsa, 

tut wuri handayani (di depan memberikan contoh dan teladan, di tengah 
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membangun semangat dan prakarsa, di belakang memberikan daya dan 

kekuatan). 

5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi 

dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan prinsip 

alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar, dan  berkembang 

di masyarakat, lingkungan sekitar, serta lingkungan alam semesta 

dijadikan sumber belajar, contoh, dan teladan). 

6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, 

dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan 

muatan seluruh bahan kajian secara optimal.  

7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran,  

muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam 

keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai 

antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TUJUAN 

 

A. Tujuan Pendidikan Dasar 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar mengacu pada 

tujuan umum pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Mengacu pada tujuan umum tersebut, dapat dijabarkan tujuan 

pendidikan sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia  

2.  Meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan peserta didik 

3.  Membekali peserta didik dengan pengetahuan yang memadai agar dapat 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

4.  Mengembangkan keragaman potensi dan karakteristik daerah dan 

lingkungan untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi 

bagi pengembangan daerah 

5.  Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional 

6.  Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

7.  Mendukung peningkatan rasa toleransi dan kerukunan antarumat 

beragama 

8.  Mendorong peserta didik agar mampu bersaing secara global sehingga 

dapat hidup berdampingan dengan anggota masyarakan bangsa lain  
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9.  Mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk 

memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

10.  Menunjang kelestarian dan keragaman budaya 

11.  Mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan jender 

12.  Mengembangkan visi, misi, tujuan sekolah, kondisi, dan ciri khas sekolah 

B. Visi  

Menjadi lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang unggul dalam 

prestasi, iman dan taqwa, terampil dan berbudi luhur.  

C. Misi 

a. Meningkatkan prestasi siswa agar dapat bersaing di SMP favorit.  

b. Meningkatkan iman, moral dan perilaku yang positif, baik di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat.  

c. Terciptanya keterampilan yang handal yang teraplikasi dalam 

kehidupan. 

d. Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi siswa.  

e. Mendidik siswa agar bertingkah laku dan berbudi pekerti luhur.  

D. Tujuan Sekolah: 

Diharapkan Alumni SD Negeri 2 Borokulon mampu meraih 

keunggulan baik dalam bidang akademik maupun non akademik.  

Sedangkan secara khusus, sesuai dengan visi dan misi sekolah, sekolah 

mengantarkan siswa didik untuk: 

a. Mengoptimalkan proses pembelajaran yang kondusif, inovatif dan kreatif 

dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student 

Centered Learning) antara lain CTL, PAKEM serta layanan bimbingan 

dan konseling. 
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b. Mempersiapkan peserta didik untuk mandiri dengan bekal keterampilan 

yang diperoleh dari sumber belajar yang dilandasi keimanan dan 

ketaqwaan. 

c. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang 

pendidikan sehingga tidak ada anak yang putus sekolah.  

d. Menjadikan siswa cerdas, terampil, bersahaja sehingga mampu 

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk kemajuan 

bangsa dan negara di masa mendatang.  

e. Membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan penunjang yang 

relevan berdasarkan minat, bakat, serta kemampuan siswa.  

f. Melestarikan budaya daerah melalui MULOK Bahasa Jawa dengan 

indikator 85% siswa mampu berbahasa Jawa sesuai dengan konteks; 

g. Menjadikan 85% siswa memiliki kesadaran terhadap kelestarian 

lingkumgan hidup disekitarnya; 

h. Memiliki jiwa cinta tanah air yang diinternalisasikan lewat kegiatan 

Pramuka, Olah Raga, dan Kesenian 

i. Memiliki jiwa toleransi antar umat beragama dan melaksanakan ibadah 

sesuai dengan agama yang dianut.  

j. Berperilaku santun dan hormat kepada siapapun.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



BAB  III 

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

 

A. Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran 

yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan 

pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik 

sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. 

Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan 

lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari 

struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.  

Struktur kurikulum SD meliputi substansi pembelajaran yang 

ditempuh dalam satu jenjang pendidikan mulai Kelas I sampai dengan Kelas 

VI. Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan 

dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Kurikulum SD terdiri atas 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan 

pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 1.  

2. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan ”IPA 

Terpadu” dan ”IPS Terpadu”.  

3. Pembelajaran pada Kelas I–III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, 

sedangkan pada Kelas IV–VI dilaksanakan melalui pendekatan mata 

pelajaran. 

4. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana 

tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan 

menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara 

keseluruhan. 
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5. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.  

6. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34–38 

minggu. 

Tabel 1 : Struktur Kurikulum SD Negeri 2 Borokulon 
 

Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

I II III IV, V, VI 
     

A. Mata Pelajaran     

 1. Pendidikan Agama 3 3 3 3 

 2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 

 3. Bahasa Indonesia  6 6 6 6 

 4. Matematika 6 6 6 6 

 5. Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 4 4 

 6. Ilmu Pengetahuan Sosial  3 3 3 3 

 7. Seni Budaya dan Keterampilan 3 3 3 4 

 8. 
Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan 
2 3 3 4 

B. Muatan Lokal:      

 1. Bahasa Jawa 2 2 2 2 

 2. Bahasa Inggris - - - 2 

C. Pengembangan Diri      

 1. Wajib:   2* 2* 

  a. Pramuka     

 2. Pilihan:  2* 2* 2* 2* 

  a. Kesenian     

  b. BTQ     

  c. Olahraga     

Jumlah 30+2* 31+2* 32+4* 36+4* 

 

 Keterangan: 
*  Pengembangan Diri diberikan di luar struktur sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler dan alokasi waktunya setara dengan 2 jam pelajaran. 
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B. Muatan Kurikulum 

Cakupan atau muatan Kurikulum Satuan Pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi, sesuai 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Pasal 6 Ayat (1) memuat 5 kelompok mata pelajaran, sebagai 

berikut: 

Tabel 2: Muatan Kurikulum pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kelompok Mata Pelajaran Cakupan 

1. Agama dan Akhlak 

Mulia 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 

Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau 

moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. 

2. Kewarganegaraan dan 

Kepribadian 

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan 

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, 

hak, dan kewajiban dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. 

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan 

kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, 

kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab 

sosial, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta 

perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
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3. Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi 

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada Sekolah Dasar dimaksudkan untuk 

mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan 

kebiasaan berpikir dan berprilaku ilmiah yang kritis, 

kreatif dan mandiri. 

4. Estetika 

Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan 

untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan 

mengekspresikan dan kemampuan 

mengapresiasikan keindahan dan harmoni. 

Kemampuan mengapresiasikan dan mengekpresikan 

keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan 

ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga 

mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun 

dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu 

menciptakan kebersamaan yang harmonis. 

5. Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 

kesehatan pada Sekolah Dasar dimaksudkan untuk 

meningkatkan potensi fisik serta menanamkan 

sportifikasi dan kesadaran hidup sehat. 

 

1.  Mata Pelajaran 

  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab X ayat  37 (1) menyebutkan bahwa 

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 

a. pendidikan agama; 

b.  pendidikan kewarganegaraan; 
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c. bahasa; 

d.  matematika; 

e.  ilmu pengetahuan alam; 

f.  ilmu pengetahuan sosial; 

g.  seni dan budaya; 

h.  pendidikan jasmani dan olahraga; 

i.  keterampilan/kejuruan; dan 

j. muatan lokal.  

     Maka Kurikulum SD Negeri 2 Borokulon memuat mata pelajaran  sesuai 

dengan strukturnya yaitu: 

  a. Pendidikan Agama 

Hanya memberikan Pendidikan Agama Islam mengingat kondisi 

sosial budaya masyarakat di lingkungan sekitar sekolah.  

Tujuan: 

-   Memberikan wawasan terhadap keberagamaan agama di Indonesia.  

- Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa sesuai keyakinan 

agamanya. 

 

b. Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan: Memberikan pemahaman terhadap siswa tentang kesadaran 

hidup berbangsa dan bernegara dan pentingnya penanaman rasa 

persatuan dan kesatuan. 

 

c. Bahasa Indonesia 

Tujuan: Membina keterampilan berbahasa secara lisan dan tulisan serta 

dapat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan sarana 

pemahaman terhadap IPTEK. 

 
d. Matematika 

Tujuan: Memberikan pemahaman logika dan kemampuan dasar 

matematika dalam rangka pengusaan IPTEK. 
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e. Ilmu Pengetahuan Alam 

Tujuan: Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa 

untuk menguasai dasar-dasar sains dalam rangka penguasaan IPTEK. 

 
f. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan: Memberikan pengetahuan sosial cultural masyarakat yang 

majemuk, mengembangkan kesadaran hidup bermasyarakat serta 

memiliki keterampilan hidup secara mandiri.  

 
g. Seni Budaya dan Keterampilan 

Meliputi: Seni Musik, Seni Rupa, dan Ketrampilan 

Tujuan: Mengembangkan apresiasi seni, daya kreasi dan kecintaan 

pada seni budaya Nasional.  

 
h. Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan 

Tujuan: Menanamkan kebiasaan hidup sehat, meningkatkan kebugaran 

dan ketrampilan dalam bidang olahraga, menanamkan rasa sportifitas, 

tanggung jawab, disiplin dan percaya diri pada siswa.  

 2.  Muatan Lokal 

 Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan 

potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai 

menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga 

harus mejadi mata pelajaran tersendiri.  

Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak 

terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata 

pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang 

diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata 

pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu 
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tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran 

muatan lokal. 

 Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 895.5/01/2005 

tanggal 23 Februari 2005 Tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa 

Jawa Tahun 2004 untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI, 

SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA Negeri dan Swasta 

sebagai Mulok Wajib di Propinsi Jawa Tengah adalah Bahasa Jawa. 

Sekolah diberi keleluasaan untuk menambah mulok lain tidak melebihi 

beban belajar maksimal. 

Adapun SD Negeri 2 Borokulon menetapkan muatan lokalnya adalah 

Bahasa Jawa sebagai mulok propinsi Jawa Tengah dan  Bahasa Inggris 

sebagai mulok Kabupaten Purworejo 

 

BAHASA JAWA 

Tujuan: Untuk mengembangkan kompetensi berbahasa Jawa untuk 

melestarikan bahasa Jawa. 

 

BAHASA INGGRIS 

Tujuan:  Mengenalkan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional 

C. Pengembangan Diri 

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sendiri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap 

peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.  

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh 

oleh guru. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh 

konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui 
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kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah d iri pribadi 

dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik serta 

kegiatan kepramukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah remaja.  

Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada 

peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan 

khusus peserta didik. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. 

Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak 

kuantitatif seperti pada mata pelajaran.  

 

1. Kepramukaan 

Bertujuan: 

a. Sebagai wahana siswa untuk berlatih berorganisasi 

b. Mengembangkan sikap rasa ingin tahu 

c. Melatih siswa untuk trampil dan mandiri 

d. Melatih siswa mempertahankan hidup 

e. Memiliki jiwa sosial dan peduli kepada orang lain 

f. Memiliki sikap kerjasama kelompok 

g. Dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat 

2.  Olah Raga Permainan dan Prestasi 

a. Pengembangan Olahraga Bola Voly 

b. Pengembangan Olah Raga Sepak Bola 

c. Atletik  

Kegiatan olahraga bertujuan untuk: 

1) Menyalurkan dan mengembangkan bakat siswa dalam olahraga 

tertentu yang menjadi pilihannya. 

2) Mempersiapkan siswa mengikuti lomba / POPDA. 

3) Mempersiapkan siswa untuk menjadi atlet yang handal.  

4) Mengembangkan siswa agar bersikap sportif, jujur, disiplin, dan 

mandiri. 
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3. Kegiatan Seni dan Budaya 

a. Pengembangan Seni Suara: paduan suara 

b. Pengembangan Seni Musik: Musik Rebana, Asamble Musik 

c. Pengembangan Seni Tari: Tari Tradisionil Dolalak dan tari 

tradisionil lainnya 

d. Pengembangan seni baca Al Quran   

e. Pengembangan seni Kaligrafi 

Bertujuan untuk: 

1) Sebagai wahana bagi siswa untuk berlatih mengapresiasi karya seni.  

2) Mengembangkan bakat siswa di bidang seni tertentu.  

3) Melatih siswa mengembangkan daya kreasi seni.  

4) Melatih siswa menghargai karya seni.  

5) Melatih siswa menciptakan karya seni.  

6) Melatih siswa menggunakan karya seni sebagai sarana komunikasi.  

7) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa melalui apresiasi seni. 

8) Melatih siswa untuk mengaktualisasi daya kreasi seni 

 

   Mekanisme Pelaksanaan: 

1) Kegiatan Pengembangan Diri diberikan di luar jam pembelajaran 

(ekstrakurikuler) dibina oleh guru-guru yang memiliki kemampuan 

yang sesuai dengan bidangnya maupun kerjasama dengan pihak lain 

(Komite Sekolah) berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah.  

2) Siswa diberikan kegiatan ekstrakurikuler wajib yaitu Pramuka bagi 

siswa kelas 3 sampai dengan kelas VI 

3) Khusus untuk kelas VI tidak mengikuti ekstrakurikuler pilihan tetapi 

diberikan kegiatan Bimbingan Belajar secara intensif untuk 

persiapan menghadapi UASBN / UAS 

4) Alokasi Waktu 
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Untuk kelas 3, 4 dan kelas 5 diberikan ekuivalen 2 X 35 menit untuk 

ekstra kurikuler wajib dan dapat tambah 2 jam lagi untuk ekstra 

kurikuler pilihan. 

5) Penilaian: 

Kegiatan pengembangan diri dinilai dan dilaporkan secara berkala 

kepada sekolah dan orang tua dalam bentuk kualitas.  

Tabel 3: Penilaian Pengembangan Diri 

 

Katagori Keterangan 

A Sangat Baik 

B Baik 

C Cukup 

D Kurang 

 

D. Beban Bengajar 

 Beban mengajar menggunakan sistem paket dengan beban mengajar 

maksimal 36 jam pelajaran per minggu. Satu jam pelajaran 35 menit, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 4: Beban Mengajar 

 

Kelas 

Satu jam 

Pembelajaran 

tatap muka 

(menit) 

Jumlah jam 

Pembelajaran 

/minggu 

Minggu 

Efektif  

Pertahun 

ajaran 

Waktu 

Pembelajaran 

/tahun 

1. 35 30 36 630 

2. 35 31 36 651 

3. 35 32 36 672 

4. 35 36 36 756 

5. 35 36 36 756 

6. 35 36 36 756 
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E. Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar setiap mata pelajaran ditentukan oleh guru kelas 

dengan mempertimbangkan kompleksitas, intake siswa, dan daya dukung 

dalam penyelenggaraan pembelajaran. Contoh perhitungan ketuntasan belajar 

terlampir. 

 
1. Penentuan Ketuntasan 

Guru yang akan menggunakan belajar tuntas, terlebih dahulu 

menentukan ketuntasan suatu subyek yang dibahas siswa, sebagai contoh 

ada tiga kompetensi yang dituju dalam pembahasan topik pernapasan di 

kelas 4 SD. Pertama siswa menjelaskan alat-alat pernapasan dan 

kedudukannya pada manusia. Kedua siswa menyebutkan fungsi msaing-

masing alat pernapasan pada manusia. Ketiga Siswa menjelaskan melalui 

alat peraga mekanisme terjadi pernapasan pada manusia. Ketiga standar 

kompetensi ini merupakan indikator ketuntasan siswa memahami sistem 

pernapasan pada manusia. Dengan demikian siswa dikatakan tuntas 

memahami konsep sistem pernapasan bila menguasai ketiga standar 

kompetensi tersebut. 

 
Kalau salah satu standar kompetensi tidak dikuasai (misal ke dua), 

perlu diadakan remidial dalam pembelajaran bagi siswa yang belum 

memahami dengan baik standar kompetensi ke dua. Disamping 

penentuan standar kompetensi yang harus dikuasai siswa pada masing-

masing topik materi subyek, guru juga menentukan persentasi siswa 

yang menguasai standar kompetensi yang dianggap tuntas belajarnya, 

misalnya 80 % - 90 % dari keseluruhan siswa di kelas yang sama.  

 

Evaluasi jenis acuan kriteria berasumsi semua siswa mampu 

memahami materi subyek tersebut. Sehingga siswa yang tidak 

memperoleh pencapaian pemahaman materi subyek tahap  tertentu 

dianggap tidak tuntas. Evaluasi jenis acuan norma berasumsi di dalam 
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kelas ada siswa yang sangat memahami suatu topik tertentu dan ada 

pula yang lambat. Pencapaian yang diperoleh merupakan posisinya 

(kinerja relatif) di dalam kelompok. 

 
2.   Belajar Tuntas  

a. Menekankan pentingnya siswa menguasai materi pelajaran secara 

utuh dan bertahab sebelum melanjutkan ke pembelajaran topik-topik 

yang lain. 

b. Siswa dapat menguasai suatu mata pelajaran secara tuntas sebagai 

prasarat dan dasar yang kuat untuk memperlajari tahapan pelajaran 

berikutnya yang lebih luas dan mendalam. 

 
3.   Ketuntasan Belajar 

a. Ketuntasan belajar dalam setiap indikator yang telah ditetapkan 

dalam suatu kompetensi dasar antara  0 – 100 % 

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

c. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal 

dengan mempertimbangkan: kemampuan rata-rata peserta didik, 

kompleksitas kompetensi dan kemampuan sumber daya pendukung 

dalam penyelenggaraan pendidikan.  

d. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan 

belajar secara terus menerus untuk mencapai ketuntasan ideal.  

 
4.   Kriteria penetapan KKM 

a.  Kompleksitas ( kesulitan dan kerumitan ) 

1)   Tinggi : ( 1 = 50 – 65 ) : SDM memahami kompetensi, 

kreatif, inovatif, memerlukan waktu cukup lama, 

dan penalaran tinggi. 

2)  Sedang  :   ( 2  = 66 – 80 ) 

3)  Rendah   :   ( 3  = 81 – 100 ) 
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b.  Daya Dukung  : kemampuan sumber daya pendukung 

1)   Tinggi :   ( 3   =  85 - 100 ) 

2)   Sedang :   ( 2   =  70 – 84  ) 

3)   Rendah :   ( 1   =  55 – 69  ) 

 
c.  Intake Siswa  :   Tingkat kemampuan rata-rata siswa 

SKBM kelas sebelumnya (PSB, UN, raport kelas 6, test seleksi dll.). 

KKM  kelas berikut berdasarkan tingkat pencapaian siswa pada 

semester/kelas sebelumnya 

1)  Tinggi :   ( 3   =  80 – 100 ) 

2)   Sedang :   ( 2   =  60 –  79  ) 

3)   Rendah :   ( 1   =  40 –  59  ) 

 

Tabel 5: Rekap KKM SD Negeri 2 Borokulon 

KOMPONEN 
KKM KELAS 

I II III IV V VI 

                

A Mata Pelajaran             

1. Pendidikan Agama 65 65 65 65 65 65 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 63 65 60 60 60 66 

3. Basaha Indonesia 65 70 60 61 60 65 

4. Matematika 65 65 60 60 60 60 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 65 70 65 62 60 65 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial  64 65 60 60 60 66 

7. Seni Budaya dan Ketrampilan 70 70 70 70 70 70 

8. Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 66 66 67 70 70 70 

          

B Muatan Lokal       

1. Bahasa Jawa 60 60 60 60 60 60 

2. Bahasa Inggris - - - 60 60 60 

        

C Pengembangan Diri       
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Belajar tuntas (mastery learning) dirumuskan oleh John B. Carrol dan 

Benyamin Blom. Merumuskan pendekatan mengorganisasi pembelajaran 

yang memungkinkan siswa belajar lebih menarik sehingga mencapai 

kepuasan kinerja tentang materi yang dipelajarinya.  

Carrol menyatakan masalah belajar merupakan masalah waktu yang 

diperlukan oleh seseorang untuk mempelajari suatu materi subjek. Dengan 

demikian siswa yang mempunyai kemampuan rendah memerlukan waktu 

lebih lama untuk mencapai ketuntasan dari siswa yang mempunyai 

kemampuan lebih tinggi. Jadi pada dasarnya semua siswa dapat mencapai 

belajar tuntas dari seperangkat standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

pembelajaran. Masalah sentral dalam pembelajaran tuntas menurut Salvin 

(2003:305) adalah kesesuaian antara cakupan materi subjek dengan jumlah 

siswa yang telah tuntas kompetensi tersebut. Bila pembelajaran remidial 

diberikan menggunakan waktu reguler, maka akan mengurangi cakupan 

materi yang dibahas. Untuk mencapai ketuntasan seluruh siswa sebagai 

pemapanan kompetensi awal siswa diperlukan dukungan dari semua pihak 

masyarakat sekolah, dan masyarakat luas.  

F. Kenaikan Kelas & Kelulusan 

1. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Kriteria kenaikan 

kelas diatur sebagai berikut: 

a. Siswa telah menyelesaikan semua program pembelajaran di 

kelasnya. 

b. Siswa dinyatakan naik kelas bila nilai semua mata pelajaran ≥ KKM 

masing-masing mata pelajaran. 

c. Siswa dinyatakan naik kelas bila ada paling banyak 4 mata pelajaran 

memiliki nilai dibawah KKM masing-masing mata pelajaran. 

d. Siswa dinyatakan tidak naik kelas bila memiliki nilai dibawah KKM 

lebih dari 4 mata pelajaran. 

e. Nilai sikap sekurang-kurangnya B (baik) 
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2. Kriteria Kelulusan dan tamat bagi siswa kelas VI (enam) adalah: 

a. Siswa telah menyelesaikan semua jenjang dan program pembelajaran 

dari kelas I sampai kelas VI 

b. Dalam menempuh UASBN/UAS siswa memperoleh nilai ≥ batas 

minimal kelulusan yang ditentukan  oleh Pemerintah untuk tiap mata 

pelajaran. 

c. Memperoleh nilai rata-rata ≥ batas minimal yang ditentukan 

Pemerintah. 

d. Nilai sikap sekurang-kurangnya B (baik). 

 

G. Pendidikan Kecakapan Hidup 

1. Latar Belakang 

Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun 

oleh BSNP (Pasal 16 ayat 1). Lebih lanjut dalam PP nomor 19 tahun 2005 

Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa “kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB  

atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang 

sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan 

pendidikan kecakapan hidup”. Ayat (2) pendidikan kecakapan hidup 

sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mencakup kecakapan personal 

(pribadi), kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan 

vokasional. Sementara dalam panduan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang dikeluarkan oleh BSNP, kurikulum untuk 

SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/SMAK 

dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup. Atas dasar itu, baik 

sekolah formal maupun non-formal memiliki kepentingan untuk 

mengembangkan pembelajaran berorientasi kecakapan hidup.  

Tyler (1947) dan Taba (1962) misalnya, mengemukakan bahwa 

kecakapan hidup merupakan salah satu fokus analisis dalam 
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pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan 

hidup dan bekerja.  

Pengembangan kecakapan hidup itu mengedepankan aspek-aspek 

berikut: (1) kemampuan yang relevan untuk dikuasai peserta didik,  (2) 

materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, 

(3) kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik untuk mencapai 

kompetensi, (4) fasilitas, alat dan sumber belajar yang memadai, dan (5) 

kemampuan-kemampuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan peserta 

didik. Kecakapan hidup akan memiliki makna yang luas apabila kegiatan 

pembelajaran yang dirancang memberikan dampak positif bagi peserta 

didik dalam membantu memecahkan problematika kehidupannya, serta 

mengatasi problematika hidup dan kehidupan yang dihadapi secara 

proaktif dan reaktif guna menemukan solusi dari permasalahannya.  

2.  Pengertian 

Banyak pendapat dan literatur yang mengemukakan bahwa pengertian 

kecakapan hidup bukan sekedar keterampilan untuk bekerja (vokasional) 

tetapi memiliki makna yang lebih luas. WHO (1997) mendefinisikan 

bahwa kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk  

dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang 

mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan 

secara lebih efektif.  

Kecakapan hidup mencakup lima jenis, yaitu: (1) kecakapan 

mengenal diri, (2) kecakapan berpikir, (3) kecakapan sosial, (4) 

kecakapan akademik, dan (5) kecakapan kejuruan.  

Barrie Hopson dan Scally (1981) mengemukakan bahwa kecakapan 

hidup merupakan pengembangan diri untuk bertahan hidup, tumbuh, dan 

berkembang, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berhubungan 

baik secara individu, kelompok maupun melalui sistem dalam menghadapi 

situasi tertentu. Sementara Brolin (1989) mengartikan lebih sederhana 
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yaitu bahwa kecakapan hidup merupakan interaksi dari berbagai 

pengetahuan dan kecakapan sehingga seseorang mampu hidup mandiri.  

 Pengertian kecakapan hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan 

tertentu (vocational job), namun juga memiliki kemampuan dasar 

pendukung secara fungsional seperti: membaca, menulis, dan berhitung, 

merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja 

dalam kelompok, dan menggunakan teknologi (Dikdasmen, 2002). 

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa pendidikan kecakapan 

hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat 

membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan 

hidup dan kehidupan. Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, 

sikap yang didalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan 

kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik 

sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam 

kehidupan. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan 

intra/ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai 

dengan karakteristik, emosional, dan spiritual dalam prospek 

pengembangan diri, yang materinya menyatu pada sejumlah mata 

pelajaran yang ada.  

 

Diagram 1: Pengintegrasian Pendidikan Kecakapan Hidup 
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Pendidikan kecakapan hidup bukan sebagai mata pelajaran melainkan 

bagian dari materi pendidikan yang terintegrasi dalam mata pelajaran. 

Perangkat pembelajaran untuk semua jenis baik mata pelajaran maupun 

jenjang pendidikan yang mengintegrasikan kecakapan hidup,  

dirancang/disusun secara kontekstual 

Penentuan isi dan bahan pelajaran kecakapan hidup dikaitkan dengan 

keadaan dan kebutuhan lingkungan agar peserta didik mengenal dan 

memiliki bekal dalam menjalankan kehidupan dikemudian hari. Isi dan 

bahan pelajaran tersebut menyatu dalam mata pelajaran yang terintegrasi 

sehingga secara struktur tidak berdiri sendiri.  

3. Konsep 

Menurut konsepnya, kecakapan hidup dapat dibagi menjadi dua jenis 

utama,  yaitu: 

a.  Kecakapan hidup generik (generic life skill/GLS), dan 

b.  Kecakapan hidup spesifik (specific life skill/SLS). 

 

Diagram 2: Kecakapan Hidup 
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Masing-masing jenis kecakapan itu dapat dibagi menjadi sub 

kecakapan. Kecakapan hidup generik terdiri atas kecakapan personal 

(personal skill), dan kecakapan sosial (social skill). Kecakapan personal 

mencakup kecakapan dalam memahami diri (self awareness skill) dan 

kecakapan berpikir (thinking skill).  

Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan 

warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan 

yang dimiliki sekaligus sebagai modal dalam meningkatkan dirinya 

sebagai individu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Kecapakan berpikir 

mencakup antara lain kecakapan mengenali dan menemukan informasi, 

mengolah, dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara  

kreatif. Sedangkan dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan 

berkomunikasi (communication skill) dan kecakapan bekerjasama 

(collaboration skill). 

Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan untuk menghadapi 

pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan ini terdiri dari kecakapan 

akademik (academic skill) atau kecakapan intelektual, dan kecakapan 

vokasional (vocational skill). Kecakapan akademik terkait dengan bidang 

pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau kerja intelektual. 

Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih 

memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional terbagi atas 

kecakapan vokasional dasar (basic vocational skill) dan kecakapan 

vokasional khusus (occupational skill). 

Menurut konsep di atas, kecakapan hidup adalah kemampuan dan 

keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara 

proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. 

Pendidikan berorientasi kecakapan hidup bagi peserta didik adalah sebagai 

bekal dalam menghadapi dan memecahkan problema hidup dan 
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kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun 

sebagai warga negara. Apabila hal ini dapat dicapai, maka ketergantungan 

terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, yang berakibat pada 

meningkatnya angka pengangguran, dapat diturunkan, yang berarti 

produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap. 

Aspek dasar yang harus dimiliki peserta didik pada jenjang 

pendidikan TK/SD/SMP adalah kecakapan personal dan sosial yang sering 

disebut sebagai kecakapan generik (generic life skill). Proses pembelajaran 

dengan pembenahan aspek personal dan sosial merupakan prasyarat yang 

harus diupayakan berlangsung pada jenjang ini. Peserta didik pada usia 

TK/SD/SMP tidak hanya membutuhkan kecakapan membaca-membaca-

berhitung, melainkan juga butuh suatu kecakapan lain yang mengajaknya 

untuk cakap bernalar dan memahami kehidupan secara arif, sehingga pada  

masanya peserta didik dapat berkembang, kreatif, produktif, kritis, jujur 

untuk menjadi manusia-manusia yang unggul dan pekerja keras. 

Pendidikan kecakapan hidup pada jenjang ini lebih menekankan kepada 

pembelajaran akhlak sebagai dasar pembentukan nilai-nilai dasar 

kebajikan (basic goodness), seperti: kejujuran, kebaikan, kepatuhan, 

keadilan, etos kerja, kepahlawanan, menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan, serta kemampuan bersosialisasi.  

4.  Tujuan 

Tujuan dari pendidikan kecakapan hidup terdiri atas, tujuan umum 

dan tujuan khusus. Secara umum pendidikan kecakapan hidup bertujuan 

memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan 

potensi peserta didik dalam menghadapi perannya di masa mendatang. 

Secara khusus bertujuan untuk: 

a. mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan 

untu memecahkan problema yang dihadapi, misalnya: masalah narkoba, 

lingkungan sosial, dsb 
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b. memberikan wawasan yang luas mengenai pengembangan karir peserta 

didik 

c. memberikan bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

d. memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan 

pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual 

e. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan sekolah, 

dengan memberi peluang pemanfaatan sumberdaya yang ada di 

masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah 

5. Prinsip-prinsip Pendidikan Kecakapan Hidup 

Pada intinya pendidikan kecakapan hidup membantu peserta didik 

dalam mengembangkan kemampuan belajar, menyadari dan mensyukuri 

potensi diri untuk dikembangkan dan diamalkan, berani menghadapi 

problema kehidupan, serta memecahkannya secara kreatif. Pendidikan 

kecakapan hidup bukanlah mata pelajaran, sehingga dalam pelaksanaannya 

tidak perlu merubah kurikulum dan menciptakan mata pelajaran baru.  

 Yang diperlukan disini adalah mereorientasi pendidikan dari mata 

pelajaran ke orientasi pendidikan kecakapan hidup melalui pengintegrasian 

kegiatan-kegiatan yang pada prinsipnya membekali peserta didik terhadap 

kemampuan-kemampuan tertentu agar dapat diterapkan dalam kehidupan 

keseharian peserta didik. Pemahaman ini memberikan arti bahwa mata 

pelajaran dipahami sebagai alat dan bukan tujuan untuk mengembangkan 

kecakapan hidup yang nantinya akan digunakan oleh peserta didik dalam 

menghadapi kehidupan nyata.  

Prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup sebagai 

berikut: 

a. Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku 

b. Tidak mengubah kurikulum yang berlaku 
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c. Pembelajaran menggunakan prinsip empat pilar, yaitu: belajar untuk 

tahu, belajar menjadi diri sendiri, belajar untuk melakukan, dan belajar 

untuk mencapai kehidupan bersama 

d. Belajar konstekstual (mengkaitkan dengan kehidupan nyata) dengan 

menggunakan potensi lingkungan sekitar sebagai wahana pendidikan 

e. Mengarah kepada tercapainya hidup sehat dan berkualitas, memperluas 

wawasan dan pengetahuan, dan memiliki akses untuk memenuhi 

standar hidup secara layak. 

Keempat dimensi kecakapan hidup secara berkelanjutan harus 

dimiliki oleh peserta didik sejak TK hingga sekolah menengah, dan 

bahkan perguruan tinggi sekalipun. Akan tetapi dalam praktik  

pengembangannya, penekanan pendidikan kecakapan hidup tetap 

mempertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik sesuai dengan 

jenis dan jenjang pendidikan. Kecakapan hidup pada TK dan sekolah dasar 

(SD) berbeda dengan sekolah menengah pertama (SMP), demikian pula  

kecakapan hidup pada sekolah menengah pertama berbeda dengan sekolah 

menengah atas (SMA), bergantung kepada tingkat perkembagan psikologis 

dan fisiologis peserta didik.  

Penekanan pembelajaran kecakapan hidup pada masing-masing 

jenjang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

a. Pada jenjang TK/SD/SMP, porsi kecakapan hidup sangat besar dan 

porsi substansi mata pelajaran masih kecil.  

b. Sedangkan pada jenjang SMA, porsi kecakapan hidup makin berkurang 

dan substansi mata pelajaran semakin bertambah.  

c. Begitu pula pada jenjang S1 dan S2, porsi kecakapan hidup semakin 

berkurang karena porsi akademik semakin besar. 
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Diagram 3: Dominasi Pendidikan Kecakapan Hidup 

6. Pendidikan Kecakapan Hidup dan Standar Isi 

Pendidikan kecakapan hidup sudah menjadi suatu kebijakan seiring 

dengan berlakunya Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Standar 

isi dan standar kompetensi lulusan tersebut menjadi acuan daerah/sekolah 

dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada 

masing-masing jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan 

kecakapan hidup dengan sendirinya harus mengacu kepada standar-standar 

yang telah ditetapkan pemerintah. Standar isi dan standar kompetensi 

lulusan merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan. 

Muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum adalah: pendidikan 

agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu 

pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan 

jasmani, olahraga, dan kesehatan; keterampilan/kejuruan; muatan lokal;  

dan pengembangan diri. Masing-masing muatan memiliki tujuan 

pendidikan yang berbeda dan berpeluang untuk memasukkan 

kecakapan hidup secara terintegratif. Berikut ini disajikan format tabel 

analisis untuk mengintegrasikan kecakapan hidup dalam materi muatan 

wajib yang mengacu pada tujuan pendidikan.  
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Tabel 6: Analisis Pengintegrasian Kecakapan Hidup dalam Muatan Wajib  

No 
Mata 

Pelajaran 
Tujuan Pendidikan 

Pengembangan Kecakapan Hidup 

Kecakapan 

Personal 

Kecakapan 

Sosial 

Kecakapan 

Akademik 

Kecakapan 

Vokasional 

       

1 
Pendidikan 
Agama 

Membentuk peserta 

didik menjadi 
manusia yang 
beriman dan 
bertakwa kepada 

Tuhan YME 

√ √ √  

2 PKn 

Membentuk peserta 
didik menjadi warga 

negara yang 
memiliki wawasan 
dan rasa 
kebersamaan, 

cinta tanah air, 
serta bersikap dan 
berperilaku 

demokratis 

√ √ √  

3 Bahasa 

Membentuk peserta 
didik mampu 

berkomunikasi 
secara efektif dan 
efisien sesuai 
dengan etika yang 

berlaku, baik secara 
lisan maupun 
tulisan 

V √ √ √ 

4 Matematika 

Mengembangkan 
logika dan 
kemampuan 
berpikir peserta 

didik 

√ √ √ √ 

5 IPA 

Mengembangkan 

pengetahuan, dan 
kemampuan analisis 
peserta didik 

terhadap 
lingkungan alam 
dan sekitarnya 

√ √ √ √ 
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6 IPS 

Mengembangkan 
pengetahuan, 
pemahaman, dan 
kemampuan 

analisis peserta 
didik terhadap 
kondisi sosial 

masyarakat 

√ √ √  

7 
Seni, Budaya 
dan 
Ketrampilan 

Membentuk 
karakter peserta 

didik menjadi 
manusia yang 
memiliki rasa seni, 
pemahaman 

budaya, dan 
keterampilan 

√ √ v √ 

8 

Pendidikan 
Jasmani, 

Olahraga, dan 
Kesehatan 

Membentuk 
karakter peserta 
didik agar sehat 
jasmani dan rohani, 

serta 
menumbuhkan rasa 
sportivitas 

√ √ √ √ 

9 Mulok 

Membentuk 

pemahaman 
terhadap potensi 
sesuai dengan ciri  
khas di daerah 

tempat tinggalnya 

√ √ √ √ 

10 
Pengembang-

an Diri 

Memberikan 

kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
mengembangkan 

dan 
mengekspresikan 
diri  sesuai dengan 
kebutuhan, minat, 

dan bakat 

√ √ v √ 

 

7. Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup 

Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup terintegrasi dengan 

beragam mata pelajaran yang ada di semua jenis dan jenjang pendidikan. 

Misalnya pada mata pelajaran Matematika yang mengintegrasikan 



37 
 

 

pendidikan kecakapan hidup di dalamnya, selain mengajarkan peserta 

didik agar pandai matematika, juga pandai memanfaatkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti: membaca data, menganalisis data, membuat 

kesimpulan, mempelajari ilmu lain, dan sebagainya.  

 

H. Pendidikan Berbasis Keuanggulan Lokal dan Global 

1. Pengertian 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah 

pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan global dalam  

aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi informasi dan 

komunikasi, ekologi, dan lain- lain ke dalam kurikulum sekolah yang 

akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang 

dapat dimanfaatkan untuk persaingan global. Kurikulum untuk semua 

tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal dan global. Pendidikan berbasis keunggulan lokal 

dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan 

juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Pendidikan berbasis 

keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan 

formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.  

Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, 

pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya 

yang menjadi keunggulan suatu daerah.  

Keunggulan yang dimiliki suatu daerah dapat lebih 

memberdayakan penduduknya sehingga mampu meningkatkan 

pendapatan atau meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena 

manfaat dan pendapatan yang diperoleh menjadikan penduduk daerah 

tersebut berupaya untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan 

kualitas keunggulan lokal yang dimiliki daerahnya sehingga bermanfaat 
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bagi penduduk  daerah setempat serta mampu mendorong persaingan 

secara kompetitif pada tingkat nasional maupun global. Dengan 

memberdayakan keunggulan lokal dan global dapat menjawab 

permasalahan yang ada, antara lain : 

a.  Keunggulan lokal dan global apa yang dapat dikembangkan 

b.  Adakah manfaatnya bagi masyarakat 

c.  Bagaimana cara mengembangkannya 

d.  Bagaimana cara pembelajarannya yang efektif dan efesien 

e.  Infrastruktur apa yang diperlukan 

f.   Berapa lama pembelajaran keunggulan lokal dan global dilaksanakan 

2.  Tujuan 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan 

global adalah agar siswa: 

a. Mengetahui keunggulan lokal daerah dimana dia tinggal, memahami 

berbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal daerah 

tersebut, selanjutnya siswa mampu mengolah sumber daya, terlibat 

dalam pelayanan / jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan 

keunggulan lokal sehingga memperoleh pendapatan dan melestarikan 

budaya / tradisi / sumber daya yang menjadi ungulan daerah  serta  

mampu bersaing secara nasional maupun global.  

b.  Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada 

peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang 

keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-

nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung pembangunan 

daerah serta pembangunan nasional.  

 



39 
 

 

c. Supaya keunggulan yang dimiliki daerah dapat dipahami siswa dan 

keunggulan daerah dapat menyejahterakan masyarakatnya diharapkan 

keunggulan daerah dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat pada 

umumnya sehingga masyarakat dapat menjaga kelestarian potensi 

daerahnya dan dapat memanfaatkan potensi daerahnya sendiri dengan 

semaksimal mungkin, sehingga bermanfaat bagi hidupnya, dan bagi 

masyarakat pada umumnya. 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal dan global : 

a.  Lingkup situasi dan kondisi daerah adalah segala sesuatu yang 

terdapat di daerah tersebut yang berkaitan dengan lingkungan alam, 

sosial, ekonomi, seni dan budaya atau lainnya yang berupa  hasil 

bumi, tradisi, pelayanan/jasa, tenaga kerja atau lainnya yang menjadi 

keunggulan suatu daerah. 

b.  Lingkup keunggulan lokal dan global, adalah mencakup potensi 

keunggulan lokal, bagaimana mengelola, mengolah/mengemas, 

menggali, meningkatkan, mengoptimalkan, mempromosikan, 

memasarkan atau proses lainnya yang mampu menghasilkan nilai 

tambah bagi daerah sehingga dapat meningkatkan tarap hidup /  

kesejahteraan maupun Pendapatan Asli daerah  (PAD) dan mampu 

bersaing secara global. Maka dipandang perlu Penyelenggaraan 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dikembangkan di 

SD/MI, SMP/MTs/SMPLB DAN SMA/MA/SMALB. 

4. Konsep  Keunggulan Lokal 
 

Konsep pengembangan keunggulan lokal diinspirasikan dari 

berbagai potensi, yaitu potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya 
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manusia (SDM), geografis, budaya dan historis. Uraian masing-masing 

sebagai berikut. 

a. Potensi Sumber Daya Alam  

Sumber daya alam (SDA) adalah potensi yang terkandung dalam 

bumi, air, dan dirgantara yang dapat didayagunakan untuk berbagai 

kepentingan hidup. Contoh bidang pertanian: padi, jagung, buah-

buahan, sayur-sayuran dll.; bidang perkebunan: karet, tebu, tembakau, 

sawit, coklat dll.; bidang peternakan:  unggas, kambing, sapi dll.;  

bidang perikanan: ikan laut, ikan air tawar, rumput laut, tambak, dll.  

b. Potensi Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) didefinisikan sebagai manusia 

dengan segenap potensi yang dimilikinya yang dapat dimanfaatkan 

dan dikembangkan untuk menjadi makhluk sosial yang adaptif dan 

transformatif dan mampu mendayagunakan potensi alam di sekitarnya 

secara seimbang dan berkesinambungan (Wikipedia, 2006). 

Pengertian adaptif artinya mampu menyesuaikan diri terhadap 

tantangan alam, perubahan IPTEK dan perubahan sosial budaya. 

Pengertian transformatif artinya mampu memahami, menerjemahkan 

dan mengembangkan seluruh pengalaman dari kontak sosialnya dan 

kontaknya dengan fenomena alam, bagi kemaslahatan dirinya di masa 

depan, sehingga yang bersangkutan merupakan makhluk sosial yang 

berkembang berkesinambungan.  

SDM merupakan penentu semua potensi keunggulan lokal. SDM 

sebagai sumber daya, bisa bermakna positif dan negatif, tergantung 

kepada paradigma, kultur dan etos kerja. Dengan kata lain tidak ada 

realisasi dan implementasi konsep keunggulan lokal tanpa melibatkan 

dan memposisikan manusia dalam proses pencapaian keunggulan. 

SDM dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas SDA, mencirikan 

identitas budaya, mewarnai sebaran geografis, dan dapat berpengaruh 
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secara timbal balik kepada kondisi geologi, hidrologi dan klimatologi 

setempat akibat pilihan aktivitasnya, serta  memiliki latar sejarah 

tertentu yang khas.  

c. Potensi Geografis  

Objek geografi antara lain meliputi, objek formal dan objek 

material. Objek formal geografi adalah fenomena geosfer yang terdiri 

dari, atmosfer bumi, cuaca dan iklim, litosfer, hidrosfer, biosfer 

(lapisan kehidupan fauna dan flora),  dan antroposfer (lapisan manusia 

yang merupakan tema sentral). Sidney dan Mulkerne (Tim Geografi 

Jakarta, 2004) mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu  tentang 

bumi dan kehidupan yang ada di atasnya. Pendekatan studi geografi 

bersifat khas.  Pengkajian keunggulan lokal dari aspek geografi 

dengan demikian perlu memperhatikan pendekatan studi geografi. 

Pendekatan itu meliputi; (1) pendekatan keruangan (spatial 

approach), (2) pendekatan lingkungan (ecological approach) dan (3) 

pendekatan kompleks wilayah (integrated approach). Pendekatan 

keruangan mencoba mengkaji adanya perbedaan tempat melalui 

penggambaran letak distribusi, relasi dan inter-relasinya. Pendekatan 

lingkungan berdasarkan interaksi organisme dengan lingkungannya, 

sedangkan pendekatan kompleks wilayah memadukan kedua 

pendekatan tersebut. 

d. Potensi Budaya 

Budaya adalah sikap, sedangkan sumber sikap adalah 

kebudayaan. Agar kebudayaan dilandasi dengan sikap baik, 

masyarakat perlu memadukan antara idealisme dengan realisme yang 

pada hakekatnya merupakan perpaduan antara seni dan budaya. Ciri 

khas budaya masing-masing daerah tertentu (yang berbeda dengan 

daerah lain) merupakan sikap menghargai kebudayaan  daerah 

sehingga menjadi keunggulan lokal. Beberapa contoh keunggulan 

lokal menghargai kebudayaan setempat yaitu upacara Ngaben di Bali, 
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Malam Bainai di Sumatera Barat, Sekatenan di Yogyakarta dan Solo 

dan upacara adat perkawinan di berbagai daerah.  

e.  Potensi Historis 

Keunggulan lokal dalam konsep historis merupakan potensi 

sejarah dalam bentuk peninggalan benda-benda purbakala maupun 

tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Konsep historis jika 

dioptimalkan pengelolaannya akan menjadi tujuan wisata yang bisa 

menjadi asset, bahkan menjadi keunggulan lokal dari suatu daerah 

tertentu. Pada potensi ini, diperlukan akulturasi terhadap nilai-nilai 

tradisional dengan memberi kultural baru agar terjadi perpaduan 

antara kepentingan tradisional dan kepentingan modern, sehingga aset 

atau potensi sejarah bisa menjadi aset/potensi keunggulan lokal.  

5. Pelaksanaan 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global di SD Negeri 2 

Borokulon dilaksanakan secara terintegrasi ke dalam tiap-tiap mata 

pelajaran maupun kegiatan pengembangan diri seperti halnya 

pengembangan pendidikan kecakapan hidup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  IV 

KALENDER PENDIDIKAN 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 
 Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang 

diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran 

peserta didik selama satu tahun ajaran yang menyangkut permulaan tahun 

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

 

A. Alokasi Waku 

 
Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran 

pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.  

 

Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran unuk 

setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pelajaran.  

 
Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, 

meliputi jumlah jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran termasuk 

muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.  

 

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan 

pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur 

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

pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar 

nasional, dan hari libur khusus. 

 
Alokasi waktu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya tertera pada 

tabel berikut: 
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Tabel 7 : Pengalokasian Waktu Kaldik 

 

No Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 
Keterangan 

 

1 

 

Minggu efektif 
belajar 

 

Minimum 34 
minggu dan 
maksimum 

38 minggu 

 

Digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran efektif pada setiap 
satuan pendidikan  

 

2 Jeda tengah  Maksimum 2  Satu minggu tiap semester 

 semester minggu  

 
3 

 
Jeda antar 

semester 
 

 
Maksimum 2 

minggu 

 
Antar semester I dan II 

 

4 

 

Libur akhir 
tahun pelajaran  

 

 

Maksimum 3 
minggu 

 

Digunakan untuk penyiapan kegiatan 
dan administrasi akhir dan awal tahun 

pelajaran 
 

 
5 

 
Hari libur 

keagamaan 

 
2 – 4 minggu 

 
Daerah khusus yang memerlukan 

libur keagamaan lebih panjang dapat 
mengaturnya sendiri tanpa 

mengurangi jumlah minggu efektif 
belajar dan waktu pembelajaran 
efektif. 

 

 
6 

 
Hari libur 

umum/ Nasional 

 
Maksimum 2 

minggu  

 
Disesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah. 
 

 
7 

 
Hari libur khusus 

 
Maksimum 1 

minggu 

 
Untuk satuan pendidikan sesuai 

dengan ciri kekhususan masing-
masing. 

 

 
8 

 
Kegiatan khusus 

sekolah/ 
madrasah 

 
Maksimum 3 

minggu 

 
Digunakan untuk kegiatan yang 

diprogram- kan secara khusus oleh 
sekolah/ madrasah tanpa mengurangi 
jumlah minggu efektif belajar dan 

waktu pembelajaran efektif.  
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B. Penetapan Kalender Pendidikan 

 

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

pada bulan Juni tahun berikutnya. 

2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional, dan/atau menteri Menteri Agama dalam hal yang terkait 

dengan hari raya keagamaan, Kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota, 

dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan libur 

khusus. 

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

serentak untuk satuan-satuan pendidikan. 

4. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh 

masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu 

sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan 

memperhatikan ketentuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Kalender Pendidikan 

 

 

KALENDER PENDIDIKAN  

SD NEGERI BOROKULON 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 

JULI 2010 Tanggal Kegiatan 

Minggu  4 11 18 25 Tanggal Kegiatan 

Senin   5 12 19 26 12 – 14   MOS Tapel 2010/2011  

Selasa  6 13 20 27   

Rabu  7 14 21 28   

Kamis 1 8 15 22 29   

Jumat 2 9 16 23 30   

Sabtu 3 10 17 24 31   

AGUSTUS 2010 Tanggal Kegiatan 

Minggu 1 8 15 22 29   

Senin  2 9 16 23 30 10 s/d 12 Libur Awal puasa 

Selasa 3 10 17 24 31 17 Hut Kemerdekaan RI 

Rabu 4 11 18 25    

Kamis 5 12 19 26    

Jumat 6 13 20 27    

Sabtu 7 14 21 28    
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SEPTEMBER 2010 Tanggal Kegiatan 

Minggu  5 12 19 26   

Senin   6 13 20 27 3 – 9   Libur sebelum Hari 
Raya Idul Fitri 

Selasa  7 14 21 28 10 – 11  
Libur Hari Raya Idul 

Fitri 

Rabu 1 8 15 22 29 11 – 18  Libur sesudah Hari 
Raya Idul Fitri 

Kamis 2 9 16 23 30   

Jumat 3 10 17 24    

Sabtu 4 11 18 25    

OKTOBER 2010 Tanggal Kegiatan 

Minggu  3 10 17 24 

31 
  

Senin   4 11 18 25 1 Upacara Hari 
Kesaktian Pancasila  

Selasa  5 12 19 26 19  s/d 22 UTS 

Rabu  6 13 20 27 28 Upacara Hari 
Sumpah Pemuda 

Kamis  7 14 21 28   

Jumat 1 8 15 22 29   

Sabtu 2 9 16 23 30   

NOVEMBER 2010 Tanggal Kegiatan 

Minggu  7 14 21 28   

Senin  1 8 15 22 29 10 Upacara Hari 
Pahlawan 

Selasa 2 9 16 23 30 17 Libur Idhul Adha 

Rabu 3 10 17 24    

Kamis 4 11 18 25    

Jumat 5 12 19 26    

Sabtu 6 13 20 27    
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DESEMBER 2010 Tanggal Kegiatan 

Minggu  5 12 19 26   

Senin   6 13 20 27 6, 8 s/d 11  Ulangan akhir 
Semester I  

Selasa  7 14 21 28 7  
Libur Tahun Baru 

Hijriah 

Rabu 1 8 15 22 29 18  Penyerahan Raport 

Kamis 2 9 16 23 30 25  Natal 

Jumat 3 10 17 24 31 20-31 Libur Semester I 

Sabtu 4 11 18 25    

JANUARI 2011 Tanggal Kegiatan 

Minggu  2 9 16 23 

30 
  

Senin   3 10 17 
24 

31 
1  Libur Tahun Baru M.  

Selasa  4 11 18 25   

Rabu  5 12 19 26   

Kamis  6 13 20 27   

Jumat  7 14 21 28   

Sabtu 1 8 15 22 29   

FEBRUARI 2011 Tanggal Kegiatan 

Minggu  6 13 20 27   

Senin   7 14 21 28 3 
Libur Tahun Baru 
Imlek 2562 

Selasa 1 8 15 22  16  Libur Maulid Nabi 
Muhammad SAW 

Rabu 2 9 16 23    

Kamis 3 10 17 24    

Jumat 4 11 18 25    

Sabtu 5 12 19 26    
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MARET 2011 Tanggal Kegiatan 

Minggu  6 16 20 27   

Senin   7 14 21 28 5 Libur Hari Raya 
Nyepi 

Selasa 1 8 15 22 29   

Rabu 2 9 16 23 30   

Kamis 3 10 17 24 31   

Jumat 4 11 18 25    

Sabtu 5 12 19 26    

APRIL 2011 Tanggal Kegiatan 

Minggu  3 10 17 24   

Senin   4 11 18 25 22 Libur Wafat Isa 
Almasih 

Selasa  5 12 19 26   

Rabu  6 13 20 27   

Kamis  7 14 21 28   

Jumat 1 8 15 22 29   

Sabtu 2 9 16 23 30   

MEI 2011 Tanggal Kegiatan 

Minggu 1 8 15 22 29   

Senin  2 9 16 23 30 2 Upacara Hardiknas 

Selasa 3 10 17 24 31 3 s/d 5 UASBN 

Rabu 4 11 18 25  17 Libur Hari Raya 

Waisak 

Kamis 5 12 19 26  20 Upacara Harkitnas 

Jumat 6 13 20 27    

Sabtu 7 14 21 28    
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JUNI 2011 Tanggal Kegiatan 

Minggu  5 12 19 26   

Senin   6 13 20 27 1,  3 TKD 

Selasa  7 14 21 28 2 Libur Kenaikan Isa 
Almasih 

Rabu 1 8 15 22 39 6 s/d 11 UAS Genap 

Kamis 2 9 16 23 30 18  Penerimaan  Rapor t 

Jumat 3 10 17 24  20 – 30  Libur Akhir Tahun 
Pelajaran 2010/2011  

Sabtu 4 11 18 25    

JULI 2011 Tanggal Kegiatan 

Minggu  3 10 17 24 

31 
  

Senin   4 11 18 25 1 - 9 
Libur Akhir Tapel 
2010/2011 

Selasa  5 12 19 26 11  
Permulaan Tapel 
2011/2012 

Rabu  6 13 20 27   

Kamis  7 14 21 28   

Jumat 1 8 15 22 29   

Sabtu 2 9 16 23 30   

 

 

Catatan:  
Secara operasional SD Negeri 2 Borokulon mengacu Kaldik 

2010/2011 terbitan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.  
 

 
 

 

 



BAB  IV  

PENUTUP 

 

GjfReãå< ê 9j2eã 
 

Puji syukur alhamdulillahir robbil „alamin, penyusunan pengembangan 

Kurikulum SD Negeri 2 Borokulon Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat  

diselesaikan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran.  

 
Dalam penyusunan Kurikulum ini tentunya masih banyak kekurangan 

dan jauh dari sempurna, untuk itu kepada semua pihak  sudilah kiranya untuk 

memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan Kurikulum SD Negeri 2 Borokulon pada tahun-tahun 

mendatang. 

 

Atas kritik dan sarannya diucapkan terima kasih.  

 

u% äa =æ p êã ÖM<p kb~fQ hwBã  p 
 

Borokulon, 9 Juli  2010 

Kepala SD Negeri  2 Borokulon 

 
 
 

 
Suwarno, B. A. 

NIP 19550712 197501 1 001 
 

 

 
 

 

 

51



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
LAMPIRAN: 
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Lampiran: 1 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UPT P DAN K  BANYUURIP 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BOROKULON 
Kel. Borokulon,  Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo –  54171 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 2 BOROKULON  

Nomor :  423.5/005 

tentang  

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

   TAHUN PELAJARAN  2009/2010 

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa 

Kepala SD Negeri 2 Borokulon 

 
Menimbang :   -.  Bahwa dalam memperlancar dan memberi arah yang tepat    pelaksanaan 

proses belajar mengajar serta isi pendidikan di  SD Negeri 2 Borokulon 

perlu menetapkan penggunaan kurikulum. 
 

Mengingat : 1.  Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

 

 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 

 
 3.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  

 
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah. 

 

 5.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. 
 

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan :   
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PERTAMA   :      Penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Borokulon 

Tahun Pelajaran 2010/2011. 
 

KEDUA :     Menugaskan guru untuk menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan SD Negeri 2 Borokulon Tahun Pelajaran 2010/2011 dalam 
pelaksanaan Proses Belajar Mengajar  tahun pelajaran 2010/2011.  

 
KETIGA :   Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini 

dibebankan pada RAPBS. 
 
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan 

sebagaimana mestinya. 
  

KEENAM :        Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
       
       Ditetapkan di   :  Borokulon 

      Pada Tanggal   :  9 Juli 2010  
        ___________________________________ 

 

       Kepala Sekolah; 
 

 
 
 

       S U W A R N O , B. A.  
       NIP  19550712 197501 1 001 

 
 
Tembusan : 

 
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Banyuurip.  

 
 
 


