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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
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. Tujuan tertentu ini 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.  
 
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar 
nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional 
pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 
prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. 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. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang 
Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan 
menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman 
pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, 
penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 
20/2003 dan PP 19/2005. 
 
Panduan yang disusun BSNP terdiri atas dua bagian ;  
 
Pertama, Panduan Umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang dapat 
diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi 
Dasar yang terdapat dalam SI dan SKL. Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran 
amanat dalam UU 20 Tahun 2003 dan ketentuan PP 19 Tahun 2005 serta prinsip dan langkah yang 
harus diacu dalam pengembangan KTSP.  
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Kedua, model KTSP sebagai salah satu contoh hasil akhir pengembangan KTSP dengan mengacu 
pada SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang dikembangkan BSNP. Sebagai 
model KTSP, tentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya digunakan sebagai referensi.  
 
Panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta 
didik untuk: 
1. belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
2. belajar untuk memahami dan menghayati, 
3. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 
4. belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan  
5. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan. 
 
 
1.2 Landasan 

 
1.2.1  Landasan Yuridis 

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

Nasional. 
        

Ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP, adalah  Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat 
(1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2);  Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); 
Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2). 
 

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

        
Ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); 
Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8);  Pasal 8 
ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), 
(3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); 
Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20. 
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3. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tetang Standar Isi 
        

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan 
pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah : kerangka dasar dan 
struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran 
pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.  

 
4. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

  
SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 
keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Permendiknas No. 23 Tahun 2006. Standar 
Kompetensi Lulusan terdiri dari SKL satuan pendidikan (SMK), SKL Kelompok mata pelajaran 
yang mencakup : Agama dan akhlak mulia, Kewarganegaraan dan kepribadian, Ilmu 
pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani dan kesehatan, serta SKL mata pelajaran. 
 

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang  Sekolah 
Menengah Keahlian 
 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1997 tentang :       
Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Keahlian. 

 
1.2.2  Landasan Filosofis 
 
Pendidikan adalah salah satu wujud kebudayaan manusia yang selalu tumbuh dan berkembang, 
tetapi ada kalanya mengalami penurunan kualitas sehingga hancur perlahan-lahan seiring dengan 
perkembangan zaman. Kurikulum SMK disusun untuk mengemban misi agar dapat turut mendukung 
perkembangan kebudayaan pada arah yang positif. Karena itu, kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu 
harus memperhatikan beberapa hal mendasar sebagai berikut : 
 
1) Pendidikan harus menanamkan tata nilai yang kuat dan jelas sebagai landasan pembentukan 

watak dan perkembangan kehidupan manusia. 
2) Pendidikan harus memberikan sesuatu yang bermakna, baik yang ideal maupun pragmatis, 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 
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3) Pendidikan harus memberikan arah yang terencana bagi kepentingan bersama peserta didik, 
keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 
Pendidikan menjadi bermakna apabila secara pragmatis mendidik manusia dapat hidup sesuai 
dengan zamannya. Pendidikan harus dilihat sebagai wahana untuk membekali peserta didik dengan 
berbagai kemampuan guna menjalani dan mengatasi masalah kehidupan pada hari esok maupun 
masa depan yang selalu berubah.  
 
Pendidikan Keahlian perlu mengajarkan dan melatih peserta didik untuk menguasai kompetensi dan 
kemampuan lain yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sebagai modal untuk pengembangan 
dirinya di kemudian hari. 
Secara filosofis, penyusunan kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu perlu mempertimbangkan 
perkembangan psikologis peserta didik dan perkembangan/kondisi kehidupan sosial budaya 
masyarakat Kabupaten Cianjur. 
 
a. Perkembangan Psikologis Peserta Didik  
 

Secara umum, manusia mengalami perkembangan psikologis sesuai dengan pertambahan usia 
dan berbagai faktor lainnya yaitu latar belakang pendidikan, ekonomi keluarga, dan lingkungan 
pergaulan, yang mengakibatkan perbedaan dalam dimensi fisik, intelektual, emosional, dan 
spiritual. Pada kurun usia peserta didik di SMK Negeri 1 Cikadu, mereka memiliki 
kecenderungan untuk mencari identitas atau jati diri. Pondasi kejiwaan yang kuat diperlukan 
oleh peserta didik agar berani menghadapi, mampu beradaptasi dan mengatasi berbagai 
masalah kehidupan, baik kehidupan profesional maupun kehidupan keseharian, yang selalu 
berubah bentuk dan jenisnya serta mampu meningkatkan diri dengan mengikuti pendidikan 
yang lebih tinggi.   

 
b.  Kondisi Sosial Budaya  
 

Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah 
Kabupaten Cianjur. Pendidikan yang diterima dari lingkungan keluarga (informal), yang diserap 
dari masyarakat (nonformal), maupun yang diperoleh dari sekolah (formal) akan menyatu dalam 
diri peserta didik, menjadi satu kesatuan yang utuh, saling mengisi, dan diharapkan dapat saling 
memperkaya secara positif. 
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Peserta didik SMK Negeri 1 Cikadu berasal dari anggota berbagai lingkungan masyarakat yang 
memiliki budaya, tata nilai, dan kondisi sosial yang berbeda. Pendidikan Keahlian 
mempertimbangkan kondisi sosial. Karenanya, segala upaya yang dilakukan harus selalu berpegang 
teguh pada keharmonisan hubungan antar  individu dalam masyarakat luas yang dilandasi dengan 
akhlak dan budi pekerti yang luhur, serta keharmonisan antar sistem pendidikan dengan sistem-
sistem yang lain (ekonomi, sosial, politik, religi, dan moral). Secara sosial-budaya, Kurikulum SMK 
Negeri 1 Cikadu - dikembangkan dengan memperhatikan berbagai dinamika, kebutuhan masyarakat, 
dan tidak meninggalkan akar budaya Indonesia. 
 
Dengan mempertimbangkan faktor budaya, tata nilai, dan opini sosiologis masyarakat, kurikulum 
SMK Negeri 1 Cikadu juga disusun berdasarkan prinsip diversifikasi dimaksudkan untuk 
memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan, baik dengan kondisi dan 
kekhasan potensi yang ada di daerah Cianjur, maupun dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Oleh karena itu, berbagai jenis program keahlian pada pendidikan menengah Keahlian 
semestinya dapat diterima dan diapresiasi secara positif oleh berbagai kelompok masyarakat 
Indonesia. 
 
1.2.3  Landasan Teoritis  

Dua tokoh pendidikan kejuruan berbeda aliran sangat kuat mewarnai teori-teori pendidikan 
kejuruan dunia. Tokoh tersebut adalah Charles Prosser dan John Dewey. Teori Prosser menyatakan 
bahwa Pendidikan Kejuruan membutuhkan lingkungan pembelajaran menyerupai dunia kerja dan 
peralatan yang memadai sesuai kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di dunia kerja. Agar efektif 
Pendidikan Kejuruan harus melatih dan membentuk kebiasaan kerja sebagai suatu kebutuhan yang 
harus dimiliki bagi setiap individu yang mau bekerja. Penguatan kemampuan dan skill kerja dapat 
ditingkatkan melalui pengulangan cara berpikir dan cara bekerja yang efisien. Pendidikan Kejuruan 
harus melakukan seleksi bakat dan minat. Guru Pendidikan Kejuruan akan berhasil jika telah 
memiliki pengalaman sukses dalam menerapkan skill dan pengetahuan sesuai bidang yang 
diajarkan. Kemampuan produktif sebagai standar performance dikembangkan 
berdasarkankebutuhan industri sesuai actual jobs. Pendidikan Kejuruan membutuhkan biaya 
pendidikan dan pelatihan yang harus terpenuhi dan jika tidak sebaiknya tidak diselenggarakan. 

Pendidikan Kejuruan dalam pandangan teori John Dewey menegaskan bahwa Pendidikan 
Kejuruan menyiapkan peserta didik memiliki kemampuann memecahkan permasalahan sesuai 
perubahan-perubahan dalam cara-cara berlogika dan membangun rasional melalui proses pemikiran 
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yang semakin terbuka dalam menemukan berbagai kemungkinan solusi dari berbagai pengalaman. 
Dampak pokok dari TVET yang diharapkan oleh Dewey adalah masyarakat berpengetahuan yang 
mampu beradaptasi dan menemukan kevokasionalan dirinya sendiri dalam berpartisipasi di 
masyarakat, memiliki wawasan belajar dan bertindak dan melakukan berbagai perubahan sebagai 
proses belajar sepanjang hayat. Belajar berlangsung selama jiwa masih dikandung badan. Dewey 
juga mengusulkan agar Pendidikan Kejuruan dapat mengatasi permasalahan diskriminasi pekerjaan, 
diskriminasi kaum perempuan, dan minoritas. Dewey memberi advokasi modernisasikurikulum 
Pendidikan Kejuruan menjadi "scientific-technical". Studi ini mengkaitkan cara-cara bekerja yang 
didukung pengetahuan yang jelas dan memadai. 

Dewey berargumen bahwa sekolah tradisional yang tumpul dan mekanistis harus 
dikembangkan menjadi pendidikan yang demokratis dimanapeserta didik mengeksplorasi kapasitas 
dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dewey memberi 
wawasan bahwa sekolah harus mampu melakukan proses transmisi dan transformasi budaya 
dengan peningkatan dan kesetaraan posisi dalam ras, etnik, posisi sosial ekonomi di masyarakat. 
Setiap individu memiliki pandangan positif terhadap satu sama lain. Pendidikan Kejuruan tidak hanya 
fokus pada bagaimana memasuki lapangan pekerjaan, tetapi juga fokus pada peluang-peluang 
pengembangan karir, adaptif terhadap perubahan lapangan kerja dan berbasis pengetahuan atau 
ide-ide kreatif.  

Kurikulum Pendidikan Kejuruan menurut Dewey memuat kemampuan akademik yang luas 
dan kompetensi generik, skill teknis, skill interpersonal, dan karakter kerja. Kurikulum Pendidikan 
Kejuruan mengintegrasikan pendidikan akademik, karir, dan teknik. Ada artikulasi di antara 
pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, dandekat dengan dunia kerja. Sekolah yang baik 
adalah sekolah yang mampu membangun komunitas masyarakat secara bersama-sama menjadi 
anggota masyarakat yang aktif mengembangkan budaya. Menurut Dewey hanya pengalaman yang 
benar dan nyata yang dapat membuat peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan yang 
dipelajari. Teori pendidikan demokratis Dewey cocok dengan tuntutan Pendidikan Kejuruan Abad 
XXI. 

Selain dua teori induk Pendidikan Kejuruan yaitu Teori Efisiensi Sosial dari Charles Prosser 
dan Pendidikan Vokasional Demokratis dari John Dewey, adaTeori Tri Budaya sebagai pemikiran 
awal yang dapat digunakan untuk pengembangan kompetensi kevokasionalan (Sudira, 2011). Teori 
Tri Budaya menyatakan Pendidikan Kejuruan akan berhasil jika mampu mengembangkan budaya 
berkarya, budaya belajar, dan budaya melayani secara simultan. Pendidikan Kejuruan dalam 
melakukan proses pendidikan dan pelatihan harus membangun budaya berkarya, belajar, dan 
menerapkan hasil-hasil karya inovatif sebagai bentuk-bentuk layanan kemanusiaan. Karya sebagai 
hasil inovasi belajar harus digunakan untuk kesejahteraan bersama melayani orang lain. 
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Pendekatan pembelajaran yang diterapkan di SMK Negeri 1 Cikadu adalah pembelajaran 
berbasis kompetensi. Pembelajaran yang membangun performa peserta didik “individual ability to 
perform” mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu. Pendekatan 
pembelajaran ini harus menganut pembelajaran tuntas (mastery learning) untuk dapat menguasai 
sikap (attitude), pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills) agar dapat bekerja sesuai 
profesinya. Agar peserta didik dapat belajar secara tuntas, dikembangkan prinsip pembelajaran 
sebagai berikut. 

1. Learning by doing (belajar melalui aktivitas/kegiatan nyata, otentik, kontekstual yang memberikan 
pengalaman belajar bermakna), dikembangkan menjadi pembelajaran berbasis produksi, 
pembelajaran berbasis pemecahan masalah, pembelajaran berbasis kerja, pembelajaran berbasis 
inkuiri, pembelajaran berbasis diskoveri;  

2. Individualized learning yakni pembelajaran dengan memperhatikan keunikan setiap individu dan 
dilaksanakandengan sistem modular. 

3. Team work learning adalah pembelajaran yang mengembangkan kemampuan bekerja secara tim 
dengan penguatan kompetensi diri bertanggung-jawab dengan tugas-tugas dan memahami posisi 
dan fungsinya dalam tim. Pembelajaran kejuruan tidak cukup belajar menguasai kompetensi secara 
individu tetapi perlu belajar dalam kelompok. 

 
Pendidikan Kejuruan sebagai pendidikan untuk dunia kerja sangat penting fungsi dan 

posisinya dalam memenuhi tujuan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan suatu 
negara diharapkan mencakup lima hal pokokyaitu: (1) memberi peluang kerja untuk semua angkatan 
kerja yang membutuhkan; (2) pekerjaan tersedia seimbang dan merata di setiap daerah dan wilayah; 
(3) memberi penghasilan yang mencukupi sesuai dengan kelayakan hidup dalam bermasyarakat; (4) 
pendidikan dan pelatihan mampu secara penuh mengembangkan semua potensi dan masa depan 
setiap individu; (5) matching man and jobs dengan kerugian-kerugian minimum, pendapatan tinggi 
dan produktif. Kebijakan ketenagakerjaan tidak boleh memihak hanya pada sekelompok atau 
sebagian dari masyarakatnya. Jumlah dan jenis-jenis lapangan pekerjaan tersedia, tersebar merata, 
seimbang, dan layak untuk kehidupan seluruh masyarakat. Pendidikan kejuruan menjadi tidak efisien 
jika lapangan pekerjaan tidak tersedia merata dan seimbang bagi lulusannya.  

KTSP SMKN I Cikadu dikembangkan atas teori Efisiensi Sosial dan Pendidikan Demokratis, 
“pendidikan berdasarkan standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis 
kompetensi (competency-based curriculum), pembelajaran berbasis kerja, pembelajaran berbasis 
produksi, danpembelajaran berbasis pemecahan masalah. Pendidikan berdasarkan standar 
menetapkan adanya standar nasional sebagai standar minimal warga negara yang dirinci menjadi 
standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 
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standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 
pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 
seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, 
berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. 

KTSP SMKN I Cikadu  menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk 
proses belajar mengajar yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran teori di kelas, 
pembelajaran pembuktian teori di laboratorium, pembelajaran skill di bengkel/studio/workshop/kebun 
dsb, pembelajaran ketrampilan kerja di tempat kerja (DU-DI, Teaching factory, Business centre); dan 
(2) pengalaman belajar langsung di dunia kerja untuk membangun kebiasan kerja. Demikian juga 
dengan pembelajaran langsung di masyarakat sesuai dengan latar belakang, karakteristik, 
kompetensi keahlian dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual 
peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi 
hasil kurikulum. 
 
1.2.4  Landasan Ekonomis 
 

Pendidikan menengah Keahlian adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi 
manusia yang produktif yang dapat langsung bekerja di bidangnya setelah melalui pendidikan dan 
pelatihan berbasis kompetensi. Dengan demikian, pembukaan program keahlian di SMK Negeri 1 
Cikadu harus responsif terhadap perubahan pasar kerja. Penyiapan manusia untuk bekerja bukan 
berarti menganggap manusia semata-mata sebagai faktor produksi karena pembangunan ekonomi 
memerlukan kesadaran sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai 
warganegara yang produktif.  
 

Pendidikan menengah Keahlian harus dijalankan atas dasar prinsip investasi Sumber Daya 
Manusia (SDM) atau  Human Capital Investment (HCI). Semakin tinggi kualitas pendidikan dan 
pelatihan yang diperoleh seseorang, akan semakin produktif orang tersebut. Akibatnya selain 
meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan pula daya saing tenaga kerja di pasar kerja 
global. Untuk mampu bersaing di pasar global, SMK Negeri 1 Cikadu - harus mengadopsi nilai-nilai 
yang diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu disiplin, taat azas, efektif, dan efisien. 
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1.3 Tujuan Penyempurnaan Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu 
 

Tujuan Penyempurnaan Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu - ini untuk menjadi acuan dalam 
melaksanakan pembelajaran serta implementasi kurikulum yang telah disusun.  Disamping itu dapat 
juga digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan sesuai dengan beberapa petunjuk yang telah 
disusun dalam Kurikulum ini, yang terdiri dari : tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, 
kalender pendidikan, dan silabus serta komponen-komponen penetapannya. 
 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema 
tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, 
materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang 
setiap saat bisa berubah berdasarkan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 
Cikadu.  
 
1.4  Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu 
 

Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh sekolah 
dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan 
berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.  
 
Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu - dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

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

lingkungannya. 
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral 
untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung 
pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan 
potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan 
lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta 
didik. 
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2. Beragam dan terpadu 
 

Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu dikembangkan dengan memperhatikan keragaman 
karakteristik peserta didik, kondisi daerah, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap 
perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum 
meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri 
secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan 
tepat antar substansi.  

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

 
Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, 
semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti 
dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 
 

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 
 
Pengembangan kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu - dilakukan dengan melibatkan pemangku 
kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan 
kehidupan, termasuk di dalamnya k`ehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. 
Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi,  keterampilan sosial, keterampilan 
akademik, dan keterampilan vokasional. 

 
5. Menyeluruh dan berkesinambungan 

 
Substansi kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu - 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 SMK Negeri 1 Cikadu - diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, 
dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum 
mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal  
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dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah 
pengembangan manusia seutuhnya. 

 
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah  

 
Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu - dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan 
nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan 
sejalan dengan  Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI).  

 
1.5  Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu  

 
Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu - disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia  

 
Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian 
peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran 
dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 
 

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

Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara 
holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara 
optimal. Sejalan dengan itu,  kurikulum smk Negeri 1 Cikadu disusun dengan 
memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, 
sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik. 

 
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 
 

Daerah Kabupaten Cianjur memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman 
karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan 
karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, Kurikulum SMK 
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Negeri 1 Cikadu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan 
dengan kebutuhan pengembangan daerah Kabupaten Cianjur.   

 
4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 
 

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan 
demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan 
tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus ditampung secara 
berimbang dan saling mengisi.  
 

5. Tuntutan dunia kerja 
 

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik 
yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum 
SMK Negeri 1 Cikadu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki 
dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi peserta didik yang tidak melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi. 
 

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
 
Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis 
pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. 
Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan 
IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, 
kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan 
sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.   

 
7. Agama 

 
Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan taqwa 
serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh 
karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, 
taqwa, dan akhlak mulia.  
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8. Dinamika perkembangan global  
 
Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat 
penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat 
memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk 
hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain. 

 
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

 
Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang 
menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam 
kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu - mendorong berkembangnya 
wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa 
dalam  wilayah NKRI. 

 
10.  Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

 
Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial 
budaya masyarakat Kabupaten Cianjur dan menunjang kelestarian keragaman budaya. 
Penghayatan dan apresiasi pada budaya ini harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum 
mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.  

 
11. Kesetaraan Jender 

 
Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan 
dan memperhatikan kesetaraan jender. 

 
12. Karakteristik satuan pendidikan 

 
Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan 
ciri khas satuan pendidikan.    
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BAB II 
TUJUAN 

 
2.1 Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Keahlian 
Tujuan pendidikan menengah Keahlian adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 
lanjut sesuai dengan Keahliannya. 

 
2.2 Visi dan Misi SMK Negeri 1 Cikadu 

2.2.1 Visi 
Terwujudnya SMK Negeri 1 Cikadu sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang berbasis 
kompetensi di bidang agrobisnis yang memiliki akhlak mulia dan berwawasan lingkungan serta 
ditunjang oleh teknologi informasi. 
2.2.2 Misi 
1. Mendidik dan melatih calon tenaga kerja dan tenaga mandiri yang profesional, berbudaya dan 

berahlak mulia. 
2. Melaksanakan program pendidikan yang berbasis kompetensi dan produktif dalam bidang 

Agrobisnis.  
3. Mengembangkan program pendidikan latihan yang berwawasan standar mutu internasional 
4. Mengembangkan program kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri yang optimal guna 

mendukung program pendidikan yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia industri. 
5. Meningkatkan kamampuan siswa dengan bekal kecakapan hidup serta memiliki kemampuan 

untuk mengembangkan wirausaha 
6. Melakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan 

sehingga dapat menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 
nasional dan global. 

7. Menigkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dengan mengikuti pelatihan-
pelatihan 
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2.3 Tujuan SMK Negeri 1 Cikadu 
1. Mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang semakin bertambah 
2. Mengutamakan penyiapan siswa untuk memenuhi lapangan  kerja serta mengembangkan 

sikap professional 
3. Agar tamatan Sekolah Menegah Kejuruan mempunyai peluang yang semakin besar untuk 

memasuki lapangan kerja di dalam dan di luar negeri 
4. Agar tamatan Sekolah Menengah Kejuruan memiliki bekal yang kuat untuk berhasil dalam 

melakukan usaha mandiri 
5. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetensi dan mampu 

mengembangkan diri 
6. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan 

dunia industri pada saat ini maupun masa yang akan datang 
7. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga Negara yang produktif, adaptif dan kreatif 
8. Mengembangkan peserta pendidik yang memiliki imtaq dan berakhlak mulia 
9. Menciptakan peserta didik yang berjiwa ksatria menghadapi tantangan zaman 
10. Mengembangkan peserta pendidik yang mampu berkompetisi di era global 
11. Menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman (green school) 

 
2.4 Tujuan Kompetensi Keahlian Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan 

Kompetensi Keahlian Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman mempunyai tunjuan 
membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten, untuk: 
1. Menambah  keimanan peserta didik dengan menyadari hubungan keteraturan, keindahan 

alam, dan kompleksitas alam dalam  jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya; 

2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan bumi dan seisinya yang memungkinkan 
bagi makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang; 
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3. Menunjukkan  perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; 
ulet; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap ilmiah dalam melakukan 
percobaan dan berdiskusi; 

4. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan; 

5. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur,  obyektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat bekerjasama 
dengan orang lain; 

6. Mengembangkan pengalaman menggunakan metode ilmiah untuk merumuskan masalah, 
mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen 
percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan 
hasil percobaan secara lisan dan tertulis; 

7. Mengembangkan  kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif dan deduktif 
dengan menggunakan konsep dan prinsip agribisnis tanaman  untuk menjelaskan 
berbagai peristiwa alam dan menyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun 
kuantitatif; 

8. Menguasai konsep dan prinsip agribisnis tanaman serta mempunyai keterampilan 
mengembangkan pengetahuan, dan sikap percaya diri sebagai bekal kesempatan untuk 
melanjutkan  pendidikan pada jenjang  yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
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BAB III 
STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

 
3.1 Struktur Kurikulum 
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta 
didik dalam kegiatan pembelajaran. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan 
bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
Struktur Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi 
lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut : 

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia   
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian  
3. Kelompok mata pelajaran  ilmu pengetahuan dan teknologi  
4. Kelompok mata pelajaran estetika 
5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan 
 

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran 
sebagaimana diuraikan dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 7. Cakupan setiap kelompok mata pelajaran 
disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1.   Cakupan Kelompok Mata Pelajaran 
No Kelompok 

Mata Pelajaran Cakupan Mata Pelajaran/ Komponen 
Terkait 

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. 

Agama, Pendidikan 
Kewarga-negaraan, 
Pengembangan Diri, IPA, 
Seni Budaya, IPS, 
Penjaskes, Matematika dan 
Kompetensi Keahlian. 

2. Kewarganegar
aan dan 
Kepribadian 

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan 
dan kepribadian dimaksudkan untuk 
peningkatan kesadaran dan wawasan 

Agama, Pendidikan  
Kewarga-negaraan, Bahasa 
Indonesia, Bahasa Inggris, 
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No Kelompok 
Mata Pelajaran Cakupan Mata Pelajaran/ Komponen 

Terkait 
peserta didik akan status, hak, dan 
kewajibannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
serta peningkatan kualitas dirinya sebagai 
manusia.  
Kesadaran dan wawasan termasuk 
wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme 
bela negara, penghargaan terhadap hak-
hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, 
pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan 
gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, 
ketaatan pada hukum, ketaatan membayar 
pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 

Seni Budaya, Penjaskes, 
dan Pengembangan diri. 

3. Ilmu 
Pengetahuan 
dan Teknologi 

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan 
dan teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan 
untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, membentuk kompetensi, 
kecakapan, dan kemandirian kerja. 

Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris, Matematika, IPA, 
IPS, Kompetensi Keahlian, 
KKPI, dan Muatan Lokal. 

4. Estetika Kelompok mata pelajaran estetika 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
sensitivitas, kemampuan mengekspresikan 
dan kemampuan mengapre-siasi keindahan 
dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi 
dan mengekspresikan keindahan serta 
harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, 
baik dalam kehidupan individual sehingga 
mampu menikmati dan mensyukuri hidup, 
maupun dalam kehidupan kemasyarakatan 
sehingga mampu menciptakan 
kebersamaan yang harmonis. 

Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris, Seni Budaya, 
KKPI, Kompetensi Keahlian 
dan Muatan Lokal. 
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No Kelompok 
Mata Pelajaran Cakupan Mata Pelajaran/ Komponen 

Terkait 
5. Jasmani, 

Olahraga dan 
Kesehatan 

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga 
dan kesehatan pada SMK/MAK 
dimaksudkan untuk meningkatkan potensi 
fisik serta membudayakan sikap sportif, 
disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. 
Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, 
sikap, dan perilaku hidup sehat yang 
bersifat individual ataupun yang bersifat 
kolektif kemasyarakatan seperti 
keterbebasan dari perilaku seksual bebas, 
kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam 
berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang 
potensial untuk mewabah. 

Penjaskes, IPA, dan 
Muatan Lokal. 

 
 

3.2 Muatan Kurikulum 
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 Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu - meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan 
kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu 
materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum. 
 
Muatan Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu ; 
3.2.1 Mata Pelajaran 

Mata pelajaran pada SMK Negeri 1 Cikadu adalah sebagai berikut : 
1. Pendidikan Agama Islam 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 
3. Bahasa Indonesia 
4. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 
5. Seni dan Budaya 
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6. Matematika 
7. Bahasa Inggris 
8. IPA 
9. Fisika 
10. Kimia 
11. Biologi 
12. IPS 
13. KKPI 
14. Kewirausahaan 
15. Muatan Lokal 
16. Dasar Kompetensi Keahlian 
17. Kompetensi Keahlian. 
 

3.2.2 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 menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh 
satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan 
mata pelajaran, sehingga SMK Negeri 1 Cikadu harus mengembangkan Standar Kompetensi 
dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. 
Muatan lokal pada SMK Negeri 1 Cikadu adalah; 
1. Bahasa Sunda 
2. Fikih dan Tauhid 
3. Pendidikan Lingkungan Hidup 

 
Muatan lokal Bahasa Sunda dan Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan Mata Pelajaran 
yang menjadi ciri khas lokal Jawa Barat. 
 

3.2.3 Pengembangan diri 
Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, 
minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri 
difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat 
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dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan 
antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi, 
kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik. Sedangkan untuk kegiatan 
ekstrakurikuler dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan kepramukaan, kepemimpinan, dan 
kelompok ilmiah remaja.  
Khusus untuk sekolah menengah Keahlian pengembangan diri terutama ditujukan untuk 
pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.  
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri 
dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.  

 
Pengembangan diri pada SMK Negeri 1 Cikadu meliputi kegiatan : 
1. Kegiatan pengembangan kreativitas dan bimbingan karier, yaitu kegiatan yang lebih 

bersifat individualistis untuk menggali dan mengembangkan potensi pribadi untuk menimba 
karier dibidang yang sesuai dengan program studi keahlian dan sesuai dengan kompetensi 
keahliannya, terkoordinasi dibawah koordinator BP kompetensi keahliannya masing-
masing. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler, yang bersifat pengembangan kemampuan prestatif dan 
pengembangan kemampuan individual untuk berorganisasi diantaranya : 
a. Sepak bola / Futsal 
b. Volley Ball 
c. Pramuka 
d. Pencak Silat 

 
3.2.4 Beban Belajar 

a. SMK Negeri 1 Cikadu merupakan SMK mandiri, Beban belajar yang diterapkan adalah 
sistem paket. 

b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan 
sebagaimana tertera dalam Struktur Implementasi Kurikulum SMK Negeri 1 Cikadu. 
Pengaturan  alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal 
dan genap dalam satu tahun ajaran dilakukan secara fleksibel. Penambahan 4 jam 
pelajaran perminggu secara keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan 
peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran 
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lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum 
di dalam Standar Isi. 

c. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam 
sistem paket di SMK Negeri 1 Cikadu adalah 0% -  60% dari waktu kegiatan tatap muka 
mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut 
mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.  

d. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam 
tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.  

e. Beban belajar dalam satu tahun adalah 38 minggu, dan beban belajar dalam seluruh 
penyelesaian studi adalah 4.962 jam atau setara dengan 46 jam perminggu. 

f. Beban belajar per minggu adalah 46 jam tatap muka, dengan perincian sibagai berikut : 
 Jumlah jam perminggu tatap muka teori adalah 28 jam, dan 
 Jumlah jam perminggu pelajaran praktik adalah 18 jam 

 
 

3.2.5 Ketuntasan Belajar 
Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar 
berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. SMK 
Negeri 1 Cikadu menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat 
kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam 
penyelenggaraan pembelajaran. Sekolah akan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar 
secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.  
Berdasarkan analisis KKM Per Mata Pelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, maka 
Pada tahun pelajaran 2018/2019 ketuntasan minimalnya ditetapkan : 
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I II III IV V VI
I NORMATIF 
1 Pendidikan Agama 75 75 78 78 80 80
2 Pendidikan Kewarganegaraan 75 75 75 75 80 80
3 Bahasa Indonesia 75 75 75 75 75 75
4 Pendidikan Jasman, Olah Raga, dan Kesehatan 75 75 75 75 80 80
5 Seni Budaya 70 70 75 75 - -
I I ADAPTIF 
1 Matematika 75 75 75 75 75 75
2 Bhs. Inggris 70 70 75 75 80 80
3 Fisika 70 70 75 75 80 80
4 Kimia 70 70 75 75 80 80
5 Biologi 70 70 75 75 80 80
6 Ilmu Pengetahuan Alam 70 70 75 75 80 80
7 Ilmu Pengetahuan sosial 70 70 75 75 80 80
8 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 

(KKPI) 70 70 75 75 80 80
9 Kewirausahaan  70 70 75 75 80 80

I I I MUATAN LOKAL
1 Bahasa Sunda 75 75 - - - -
2 Fikih dan Tauhid - - - - 75 75
3 Pendidikan Lingkungan Hidup 75 75

IV PRODUKTIF 
A Dasar Kompetensi Keahlian 75 75 - - - -
B Kompetensi Keahlian 75 75 75 75 75 75

KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM (KKM)
SMK NEGERI 1CIKADU

KOMPETENSI KEAHLIAN AGROBISNIS PEMBIBITAN DAN KULTUR JARINGAN TANAMAN
TAHUN 2018/2019

NO MATA PELAJARAN/KOMPETENSI KKM PADA SEMESTER Ket

 
 

3.2.6 Kenaikan Kelas dan Kelulusan 
a. Kenaikan Kelas 

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria Penentuan Kenaikan 
Kelas diatur sesuai dengan ketentuan yaitu apabila kegiatan penilaian kenaikan kelas 
dilakukan secara berkesinambungan sehingga tindakan perbaikan dan pengayaan 
diberikan saat dini dan tepat waktu diharapkan tidak ada peserta didik yang tidak mencapai 
kompetensi yang ditargetkan walaupun dengan kecepatan dan gaya belajar yang berbeda 
satu dengan yang lainnya. Bila setiap peserta didik bisa dibantu secara optimal sesuai 
dengan keperluannya mencapai kompetensi tertentu, maka tidak perlu ada peserta didik 
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yang tidak naik kelas ( automatic promotion ). Namun apabila karena alasan yang kuat, 
misalnya karena gangguan kesehatan fisik, emosi atau mental sehingga tidak mungkin bisa 
berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan, maka hasil penilaian kelas bisa 
menjadi dasar peserta didik tersebut tinggal kelas. 
1. Automatic Promotion adalah semua indikator, kompetensi dasar, dan standar 

kompetensi suatu mata pelajaran telah terpenuhi ketuntasannya, maka peserta didik 
dianggap telah layak naik ke kelas berikutnya. 

2. Jika Peserta didik masih belum menuntaskan 50 % atau lebih indikator, kompetensi 
dasar, dan standar kompetensi, pada lebih dari 3 mata pelajaran, maka peserta didik 
tersebut harus mengulang di kelas yang sama. 

 
Untuk memudahkan administrasi maka peserta didik yang tidak naik kelas diharapkan 
mengulang semua mata pelajaran beserta standar kompetensi, kompetensi dasar dan 
indikatornya, dan sekolah mempertimbangkan mata pelajaran, standar kompetensi, 
kompetensi dasar yang telah tuntas pada tahun ajaran sebelumnya apabila nilai mata 
pelajaran yang telah tuntas mendapat nilai kurang. 

b. Kelulusan 
Sesuai dengan ketentuan PP 19 Tahun 2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan 
lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah memenuhi 
Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan sebagai berikut : 
1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

Hal ini berarti peserta didik telah mengikuti program pembelajaran seluruh mata pelajaran 
yang terdapat pada kurikulum yang digunakan. Pemenuhan persyaratan ini dilihat pada 
kelengkapan laporan hasil belajar yang tercantum pada rapor yang dimiliki peserta didik 
mulai semester 1 sampai semester 6 . Ketentuan ini menjadi prasyarat untuk mengikuti 
Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. Penilaian ini dilakukan oleh Satuan Pendidikan 
bersama pendidik. 

 
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran : (a) 

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (b) kelompok kewarganegaraan dan 
kepribadian, (c) kelompok mata pelajaran estetika, dan (d) kelompok mata pelajaran 
jasmani, olahraga, dan kesehatan; 
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Penilaian akhir untuk masing-masing kelompok mata pelajaran dilakukan oleh satuan 
pendidikan dengan mempertimbang hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. 

a. Penilaian hasil kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia dilakukan melalui 
pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai aspek 
perkembangan afeksi peserta didik, serta melalui ulangan, dan/atau penugasan 
untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. 
Pengamatan yang dilakukan untuk menilai kelompok mata pelajaran agama dan 
ahlak mulia dapat berdasarkan indikator : 
1) kerajinan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut; 
2) kerajinan mengikuti kegiatan keagamaan; 
3) jujur dalam perkataan dan perbuatan; 
4) mematuhi aturan sekolah; 
5) hormat terhadap pendidik; 
6) ketertiban ketika mengikuti pelajaran di kelas atau di tempat lain; 
7) kriteria lainnya yang dapat dikembangkan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. 
Ulangan dan/atau penugasan dilakukan sekolah dengan materi ujian berdasarkan 
kurikulum yang digunakan. 
Hasil penilaian akhir terdiri dari dua aspek yang masing-masing harus minimum 
baik : 
1) hasil pengamatan terhadap perkembangan perilaku minimum baik 
2) hasil ulangan dan/atau penugasan minimum baik. 

b. Penilaian hasil kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk 
menilai perkemabangan afeksi peserta didik dan kepribadian, serta melalui 
ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif perserta didik. 
Pengamatan yang dilakukan untuk menilai kelompok mata pelajaran 
kewarganegaraan dan kepribadian dapat menggunakan indikator : 
1) menunjukan kemampuan belajar; 
2) ulet tidak mudah menyerah; 
3) memenuhi aturan sosial; 
4) tidak mudah dipengaruhi hal yang negatif; 
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5) berani bertanya dan menyampaikan pendapat; 
6) kerjasama dengan teman dalam hal yang positif; 
7) mengikuti kegiatan ekstra kurikuler satuan pendidikan; 
8) kriteria lainnya yang dikembangkan satuan pendidikan. 

 
Ulangan dan/atau penugasan dilakukan satuan pendidikan dengan materi ujian 
berdasarkan kurikulum yang digunakan. 
Hasil penilaian akhir terdiri dari dua aspek yang masing-masing harus minimum baik: 
1) hasil pengamatan terhadap perkembangan perilaku minimum baik; 
2) hasil ulangan dan/atau penugasan minimum baik 

 
c. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui 

pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai afeksi dan 
ekspresi psikomotorik peserta didik. 
Pengamatan yang dilakukan untuk menilai kelompok mata pelajaran estetika dapat 
menggunakan indikator : 
1) dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. apresiasi seni; 
2) kreasi seni; 
3) kriteria lainnya 
Hasil penilaian akhir yang merupakan gabungan dari hasil penilaian dari beberapa 
observasi ditentukan oleh satuan pendidikan  

d. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan 
melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai 
perkembangan psikomotorik dan efeksi peserta didik. 
Pengamatan yang dilakukan untuk menilai kelompok mata pelajaran jasmani, 
olaraga dan kesehatan dapat menggunakan indikator : 
 

1) aktifitas dalam kegiatan olahraga di satuan pendidikan; 
2) kebiasaan hidup sehat dan bersih; 
3) tidak merokok; 
4) tidak menggunakan narkoba; 
5) disiplin waktu; 
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6) keterampilan melakukan gerak olahraga; 
7) kriteria lainnya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan 
Ulangan dan/atau penugasan dilakukan satuan pendidikan dengan materi ujian 
berdasarkan kurikulum yang digunakan. 
Hasil penilaian akhir terdiri dari dua aspek yang masing-masing harus minimum baik. 
1) hasil pengamatan terhadap perkembangan perilaku minimum baik; 
2) hasil ulangan dan/atau penugasan minimum baik. 
 

3. Lulus ujian sekolah/madrasah  
a. Ujian sekolah/madrasah mencakup : 

1) ujian untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran 
dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang tidak 
diujikan pada ujian nasional 

2) ujian praktek untuk mata pelajaran yang tidak dinilai melalui UN. 
b. Hasil ujian sekolah/madrasah digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk : 

1) penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; 
2) pembinaan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta 

pengembangan fasilitas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 
 

4. Lulus Ujian Nasional sebagai mana diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
dan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam Prosedur 
Operasional Standar (POS) Ujian Nasional, yang dikeluarkan setiap tahun 

 
Penentuan kelulusan dilakukan dengan verifikasi data pada point 1 sampai dengan 4 dan 
diputuskan melalui rapat dewan guru. 

 
3.2.7 Penjurusan/Pemilihan Kompetensi Keahlian Peserta Didik 

Penjurusan dilakukan pada kelas X, awal masuk SMK melalui pilihan utama maupun pilihan 
kedua pada waktu penerimaan siswa baru. 
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Penjurusan ini berpedoman pada spektrum keahlian Pendidikan Menengah Keahlian, 
berdasarkan keputusan Direktur Pembinaan SMK 1464/D3.3/KEP/KP/2014, tanggal 16 Juni 
2014.  
 

3.2.8 Kecakapan Hidup 
a. Kurikulum untuk SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang 

mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan 
vokasional. 

b. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata 
pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus.  

c. Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang 
bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal. 

d. Materi kecakapan hidup di SMK Negeri 1 Cikadu diintegralkan dengan mata pelajaran 
Kewirausahaan dan disusun dalam silabus yang disisipkan. 
 

3.2.9 Pendidikan Berbasis Lokal dan Global 
a. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan 

keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam  aspek ekonomi, budaya, 
bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya 
bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. 

b. Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis 
keunggulan lokal dan global. 

c. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua 
mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal.  

d. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan 
formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. 

e. Penentuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global di SMK Negeri 1 Cikadu 
dilakukan dalam bentuk Mata Pelajaran Muatan Lokal Lingkungan Hidup dengan konsep “ 
Go Green “ dengan mengupayakan seoptimal mungkin menciptakan lingkungan sekolah 
hijau, ditumbuhi pepohonan dan dikembangkan ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. 
 



KURIKULUM SMK NEGERI 1 CIKADU 
 

  
Kompetensi Keahlian  Agrobisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman  Halaman 29 Dari 62  

3.3 Pendidikan Sistem Ganda/Praktik Kerja Industri 
PSG adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara SMK dengan 
industri/asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, hingga tahap evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program 
dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif pelaksanaan, seperti day release, block 
release, dan lain sebagainya. Durasi pelatihan di industri dilaksanakan selama 2 (dua) bulan 
sampai dengan 4 (empat) tahun pada industri dalam dan luar negeri. Pola pendidikan sistem 
ganda diterapkan dalam proses penyelenggaraan SMK dalam rangka lebih mendekatkan mutu 
lulusan dengan kemampuan yang diminta oleh dunia industri/usaha. 
Ciri/ operasionalisasi pemelajaran di dunia kerja/industri adalah sebagai berikut : 
a. Peserta diklat yang mengikuti pelatihan di industri adalah mereka yang memenuhi 

persyaratan minimal yang telah ditetapkan , baik pada saat penerimaan maupun pada saat 
pemilihan program diklat. 

b. Industri dapat melakukan pemilihan peserta dan meberikan pembekalan kemampuan 
tambahan, agar benar-benar siap dan memenuhi standar minimal sesuai dengan persyaratn 
kerja yang ada. 

c. Kegiatan pelatihan di industri dilaksanakan sesuai dengan program bersama yang telah 
disepakati. 

d. Kegiatan peserta di industri merupakan kegiatan bekerja langsung pada pekerjaan yang 
sesungguhnya, untuk menguasai kompetensi yang benar dan terstandar, sekaligus 
menginternalisasi sikap dan etos kerja yang positif sesuai dengan persyaratan tenaga kerja 
propesional pada bidangnya. 

e. Lamanya peserta berada di  industri, ditentukan atas dasar jumlah waktu latihan yang 
dipersyaratkan untuk menguasai kompetensi yang akan dipelajarinya. Waktunya berkisar 
antara 2 bulan sampai  4 bulan. 

f. Pelaksanaan pemelajaran di industri dilengkapi dengan perangkat antara lain : jurnal 
kegiatan peserta, termasuk daftar kemajuan hasil belajar peserta; perangkat monitoring; 
kontrak kerja/perjanjian peserta (jika diperlukan); asuransi kecelakaan kerja bagi peserta; 
lain-lain yang dianggap perlu. 

g. Kegiatan pemelajaran berbasis kompetensi dilakukan setelah penyiapan komponen-
komponen/sarana pemelajaran dipastikan kesiapannya, untuk mengantisipasi terjadinya 
hambatan dalam pelaksanaan proses pemelajaran.  
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Hasil pelaksanaan pemelajaran, baik di SMK maupun di industri, adalah dicapainya 
penguasaan sejumlah kompetensi yng telah direncanakan dalam program pembelajaran oleh 
peserta didik. Semua perolehan dan hal-hal penting yang terkait, terekam dalam data base 
pendidikan 
 
SMK Negeri 1 Cikadu melaksanakan Praktek Kerja Industri dimulai sekitar bulan Januari 
sampai dengan bulan awal Mei, sedangkan sisa waktu bulan Mei dampai akhir bulan Juni 
dipergunakan bagi peserta didik untuk belajar di sekolah. 
 
Jumlah institusi pasangan yang sudah mengadakan kerja sama praktek kerja industri dan 
dinyatakan dengan perjanjian kerja sama / memorandum of understanding. 
 

3.4 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
3.4.1 Standar Kompetensi Lulusan  

Standar Kompetensi Lulusan SMK Negeri 1 Cikadu - terdiri dari : 
1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan sesuai dengan perkembangan 

remaja 
2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta 

memperbaiki kekurangannya 
3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan 

pekerjaannya 
4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial  
5. Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam 

lingkup global 
6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan 

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

keputusan 
8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri 
9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik 
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10. Menunjukkan kemampuan  menganalisis dan memecahkan masalah kompleks 
11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial 
12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab 
13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara 

demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya  
15. Mengapresiasi karya seni dan budaya 
16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok 
17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan 
18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun 
19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat 
20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain 
21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis 
22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa 

Indonesia dan Inggris  
23. Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk memenuhi 

tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan Keahliannya 
3.4.2 Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran 
1. Pendidikan Agama Islam  

a. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai 
khalifah, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

b. Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai Qadha dan Qadar melalui pemahaman 
terhadap sifat dan Asmaul Husna 

c. Berperilaku terpuji seperti husnuzzhan, taubat dan raza dan meninggalkan perilaku 
tercela seperti isyrof, tabdzir dan fitnah 

d. Memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta menjelaskan hukum 
muamalah dan hukum keluarga dalam Islam 

e. Memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode Mekkah dan periode Madinah 
serta perkembangan Islam di Indonsia dan di dunia 



KURIKULUM SMK NEGERI 1 CIKADU 
 

  
Kompetensi Keahlian  Agrobisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman  Halaman 32 Dari 62  

2. Pendidikan Kewarganegaraan 
a. Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
b. Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional, dan 

tindakan anti korupsi 
c. Menganalisis pola-pola  dan  partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta 

penegakan HAM baik di Indonesia maupun  di luar negeri 
d. Menganalisis peran dan hak warganegara dan sistem pemerintahan NKRI 
e.  Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi , kedaulatan negara, keterbukaan 

dan keadilan di Indonesia 
f. Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional 
g. Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 
h. Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional, dan 

kerja sama global lainnya 
i. Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan 

mahkamah internasional 
 

3. Bahasa Indonesia 
a. Tingkat Semenjana 

1) Mendengarkan 
Memahami wacana lisan dalam kegiatan penyampaian dan penerimaan 
informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

2) Berbicara  
Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 
penyampaian informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

3) Membaca 
Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana tulis berupa 
teks, grafik, dan tabel yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

4) Menulis 
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Menggunakan berbagai jenis wacana tulis untuk mengungkapkan pikiran, 
perasaan, dan penyampaian  informasi dalam bentuk teks, grafik, dan tabel 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

b. Tingkat Madia 
1) Mendengarkan 

Memahami wacana lisan dalam kegiatan penyampaian dan penerimaan 
informasi yang berkaitan dengan pekerjaan 

2) Berbicara  
Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 
penyampaian informasi yang berkaitan dengan pekerjaan 

3) Membaca 
Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana tulis berupa 
teks, grafik, dan tabel yang berkaitan dengan pekerjaan 

4) Menulis 
Menggunakan berbagai jenis wacana tulis untuk mengungkapkan pikiran, 
perasaan, dan penyampaian  informasi dalam bentuk teks, grafik, dan tabel 
yang berkaitan dengan pekerjaan 

c. Tingkat Unggul 
1. Mendengarkan 
 Memahami wacana lisan dalam kegiatan penyampaian dan penerimaan 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah sederhana 
2. Berbicara  
 Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

penyampaian informasi yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah sederhana 
3. Membaca 
 Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana tulis berupa 

teks, grafik, dan tabel yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah sederhana 
4. Menulis 
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Menggunakan berbagai jenis wacana tulis untuk mengungkapkan pikiran, 
perasaan, dan penyampaian  informasi dalam bentuk teks, grafik, dan tabel 
yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah sederhanadengan bahasa Indonesia 
setara tingkat Unggul 
 

4. Pendidikan Jasmani dan Olahraga 
a. Mempraktekkan keterampilan permainan dan olahraga dengan menggunakan 

peraturan 
b. Mempraktekkan rangkaian senam lantai dan irama serta nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya 
c. Mempraktekkan pengembangan mekanik sikap tubuh, kebugaran jasnani serta 

aktivitas lainnya 
d. Mempraktekkan gerak ritmik yang meliputi senam pagi, senam aerobik, dan 

aktivitas lainnya 
e. Mempraktekkan kegiatan dalam air seperti renang, permainan di air dan 

keselamatan di air 
f. Mempraktekkan kegiatan-kegiatn di luar kelas seperti melakukan perkemahan, 

penjelajahan alam sekitar, mendaki gunung, dan lain-lain 
g. Memahami budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari seperti perawatan 

tubuh serta lingkungan yang sehat, mengenal berbagai penyakit dan cara 
mencegahnya serta menghindari narkoba dan HIV 

 
5. Seni Budaya 

1. Memahami konsep karya seni rupa  
2. Mampu memanfaatkan berbagai tekhnik dan corak dalam karya seni rupa 
3. Memahami konsep  karya seni musik  
4. Memahami konsep karya seni tari 
5. Memahamai kaonsep karya seni teater 
6. Menunjukan sikap apresiatif terhadap seni rupa 
7. Menunjukan sikap apresiatif terhadap karya seni musik  
8. Mampu memnujukan sikap apresiatif terhadap seni teater 
9. Memahami konsep dan mampu mengapresiasikan karya seni rupa dalam kehidupan  
10.  mampu menunjukan sikap apresitif terhadap karya seni musik 
11.  Mampu menunjukan sikap apresiatif terhadap karya seni tari 
12.  Mampu memahami dan merancang persiapa karya seni teater 
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13.  Mampu memahami dan membuat laporan tentang pengamatan karya seni rupa di wilayah 
nusantara 

14. Mampu memahami dan melakukan persiapan karya seni musik 
15.  Mampu menunjukan sikap spresiasi terhadap karya seni tari 
16. Mampu melakukan kerja sama dalam persiapan karya seni teater 

 
6. Bahasa Inggris 

a. Level Novice 
1) Mendengarkan 

Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional, secara 
formal maupun informal, dalam bentuk mendengarkan permintaan dan perintah 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

2) Berbicara 
Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan 
transaksional, secara formal maupun informal, dalam bentuk menyampaikan  
permintaan dan perintah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

3) Membaca 
Memahami makna dalam wacana tulis interpersonal dan transaksional, secara 
formal maupun informal, dalam bentuk menyimak permintaan dan perintah 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

4) Menulis 
Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan 
transaksional, secara formal maupun informal, dalam bentuk menyampaikan 
secara tertulis permintaan dan perintah yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari  

b. Level Elementary 
1) Mendengarkan 

Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional, secara 
formal maupun informal, dalam bentuk mendengarkan permintaan dan perintah 
yang berkaitan dengan pekerjaan 

2) Berbicara 
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Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan 
transaksional, secara formal maupun informal, dalam bentuk menyampaikan  
permintaan dan perintah yang berkaitan dengan pekerjaan 

3) Membaca 
Memahami makna dalam wacana tulis interpersonal dan transaksional, secara 
formal maupun informal, dalam bentuk menyimak permintaan dan perintah 
yang berkaitan dengan pekerjaan 

4) Menulis 
Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan 
transaksional, secara formal maupun informal, dalam bentuk menyampaikan 
secara tertulis permintaan dan perintah yang berkaitan dengan pekerjaan 
 

c. Level Intermediate 
1) Mendengarkan 

Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional, secara 
formal maupun informal, dalam bentuk mendengarkan permintaan dan perintah 
yang berkaitan dengan keprofesian 

2) Berbicara 
Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan 
transaksional, secara formal maupun informal, dalam bentuk menyampaikan  
permintaan dan perintah yang berkaitan dengan keprofesian 

3) Membaca 
Memahami makna dalam wacana tulis interpersonal dan transaksional, secara 
formal maupun informal, dalam bentuk menyimak permintaan dan perintah 
yang berkaitan dengan keprofesian 

4) Menulis 
Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan 
transaksional, secara formal maupun informal, dalam bentuk menyampaikan 
secara tertulis permintaan dan perintah yang berkaitan dengan keprofesian 
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7. Matematika 
a. Memahami konsep operasi bilangan riil dan bilangan kompleks serta 

penerapannya dalam pemecahan masalah 
b. Memahami konsep aproksimasi kesalahan serta penerapannya dalam pemecahan 

masalah 
c. Memahami sistem persamaan linier, pertidaksamaan linier, dan persamaan 

kuadrat, serta penerapannya dalam pemecahan masalah 
d. Memahami konsep matriks dalam pemecahan masalah 
e. Memahami program linear dalam pemecahan masalah 
f. Memahami logika matematik dalam pernyataan majemuk dan pernyataan 

berkuantor serta penerapannya dalam pemecahan masalah 
g. Memahami perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 
h. Memahami fungsi, persamaan fungsi linier dan fungsi kuadrat dalam pemecaha 

masalah 
i. Memahami konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah 
j. Memahami kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi dua dalam pemecahan masalah  
k. Memahami  kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga dalam pemecahan masalah 
l. Memahami konsep vektor dalam pemecahan masalah 
m. Memahami konsep teori peluang dalam pemecahan masalah 
n. memahami konsep statistik dalam pemecahan masalah 
o. Memahami aturan konsep statistik dalam pemecahan masalah 
p. Memahami konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam pemecahan masalah 
q. Memahami konsep integral dalam pemecahan masalah 
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8. Ilmu Pengetahuan Alam 
a. Mampu mengenali gejala-gejala alam melalui pengamatan langsung dan 

menafsirkannya untuk kepentingan kehidupan sehari-hari 
b. Mengenali berbagai jenis polusi dan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan  
c. Memiliki kesadaran dan mampu berperanserta dalam memelihara, menjaga, dan 

melestarikan ekosistem lingkungan dan sumber daya alam 
d. Menerapkan IPA sebagai dasar penguasaan kompetensi produktif dan 

pengembangan diri 
 

9. Ilmu Pengetahuan Sosial 
a. Memahami konsep-konsep interaksi antarindividu serta interaksi dengan lingkungan 

masyarakat sekitar 
b. Memahami proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat hingga 

terjadinya kebangkitan nasional 
c. Memahami konsep kebutuhan manusia akan barang serta memahami proses-

proses dasar ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
d. Berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial ekonomi 
e. Memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan  
f. Mampu berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang 

majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global.  
 

10. Fisika 
a. Memahami prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan pengukuran besaran fisika 

secara  langsung, tidak langsung,  secara cermat, teliti, dan obyektif 
b. Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik, 

kekekalan energi, impuls, dan momentum 
c. Memahami sifat mekanik bahan serta menentukan kekuatan bahan 
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d. Mendeskripsikan prinsip dan konsep konservasi kalor sifat gas ideal, fluida dan 
perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika serta penerapannya dalam 
mesin kalor 

e. Menerapkan konsep dan prinsip optik dan gelombang dalam berbagai penyelesaian 
masalah 

f. Memahami konsep getaran, gelombang, dan bunyi serta penerapannya untuk 
pemecahan masalah 

g. Menerapkan konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai 
masalah 

h. Menguasai konsep dasar Fisika yang mendukung secara langsung pencapaian 
kompetensi program keahliannya 

i. Menerapkan konsep dasar Fisika untuk mendukung penerapan kompetensi 
program keahliannya dalam kehidupan sehari-hari 

j. Menerapkan konsep dasar Fisika untuk mengembangkan kemampuan program 
keahliannya pada tingkat yang lebih tinggi 
 

11. Kimia 
a. Memahami konsep materi dan perubahannya, fenomena reaksi kimia yang terkait 

dengan kinetika, kesetimbangan, kekekalan masa dan kekekalan energi 
b. Memahami sifat berbagai larutan asam-basa, larutan koloid, larutan elektrolit-non 

elektrolit, termasuk cara pengukuran dan kegunaannya 
c. Memahami konsep reaksi oksidasi-reduksi dan elektrokimia serta penerapannya 

dalam fenomena pembentukan energi listrik, korosi logam, dan pemisahan bahan 
(elektrolisis) 

d. Memahami struktur molekul dan reaksi senyawa organik yang meliputi benzena dan 
turunannya, lemak, karbohidrat, protein, dan polimer serta kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

e. Meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat bermanfaat dan juga 
merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan serta menyadari pentingnya 
mengelola dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat 
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f. Memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta saling keterkaitannya dan 
penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan 
teknologi 

g. Menggunakan pengetahuan dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki 
kemampuan dasar kimia sebagai landasan dalam mengembangkan kompetensi di 
masing-masing bidang keahlian. 
 

12. Biologi 
a. Memahami keanekaragaman hayati dan klasifikasinya, peranan keanekaragaman 

hayati bagi kehidupan dan upaya pelestariannya. 
b. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem, perubahan materi dan energi, 

serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. 
c. Memahami konsep sel dan jaringan, keterkaitan antara struktur dan fungsi organ, 

kelainan dan penyakit yang mungkin terjadi pada sistem organ, serta omplikasinya 
pada sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

d. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, 
proses metabolisme dan hereditas, evolusi dan implikasinya dengan sains, 
lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

e. Memahami prinsip-prinsip dasar bioteknologi serta implikasinya dengan sains, 
lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

f. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi serta keterkaitannya 
dengan IPA lainnya. 

g. Meningkatkan kesadaran dan peran serta dalam menjaga kelestarian lingkungan 
h. Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan menganalisis lingkungan dan alam 

sekitar dalam kehidupan sehari-hari. 
i. Mengembangkan pemahaman dan kemampuan untuk menunjang kompetensi 

produktif dan pengembangan diri. 
 

13. Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
a. Mampu mengoperasikan komputer PC 
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b. Mampu mengoperasikan sistem operasi soft ware  
c. Mampu menggunakan teknologi komputer untuk mengolah data, keperluan sehari-

hari serta keperluan yang terkait dengan kebutuhan dunia kerja 
d. Mampu mengoperasikan PC dalam suatu jaringan serta mengoperasikan web 

design 
 

14. Kewirausahaan 
a. Mampu mengidentifikasi kegiatan dan peluang usaha dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama yang terjadi di lingkungan masyarakatnya 
b. Menerapkan sikap dan perilaku wirausaha dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan masyarakatnya 
c. Memahami sendi-sendi kepemimpinan dan mampu menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari serta menerapkan perilaku kerja prestatif dalam 
kehidupannya 

d. Mampu merencanakan sekaligus mengelola usaha kecil/mikro dalam bidangnya 
 

15.  Muatan Lokal Bahasa Sunda 
a. Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi berbagai bentuk wacana 

lisan nonsastra berupa pengumuman, berita dan cerita  
b. Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan dalam berbagai 

bentuk wacana lisan melalui berbicara, bertelepon dan berdialog dalam rangka 
Bahasa Sunda dengan bahasa yang sesuai 

c. Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan dalam berbagai 
bentuk wacana lisan sastra melalui membahas atau mendiskusikan isi cerita 
rakyat/novel 

d. Mampu mengapresiasikan karya sastra 
e. Mampu menuliskan ungkapan gagasan dalam bentuk wacana, narasi, deskripsi, 

eksposisi, argumentasi dan persuasi 
f. Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi berbagai macam wacana 

lisan sastra berupa cerita rakyat 
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16. Muatan Lokal Fikih dan Tauhid 
a. Memahami prinsip-prinsip ibadah dan syari’at dalam Islam 
b. Memahami hukum Islam tentang zakat dan hikmahnya 
c. Memahami hukum Islam tentang haji dan hikmahnya 
d. Memahami hikmah qurban dan aqiqah 
e. Memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah 
f. Memahami hukum Islam tentang kepemilikan 
g. Memahami konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya 
h. Memahami hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta 

hikmahnya 
i. Memahami hukum Islam tentang wakalah dan sulhu beserta hikmahnya 
j. Memahami hukum Islam tentang dhaman dan kafalah beserta hikmahnya 
k. Memahami riba, bank dan asuransi 

 
 

3.5  Kalender Pendidikan 
Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan 
kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan 
memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.  

 
No Kegiatan Alokasi Waktu Keterangan 

1. Minggu efektif 
belajar 

Minimum 35 minggu dan 
maksimum 38 minggu 

Digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran efektif pada 
setiap satuan pendidikan 

2. Jeda tengah 
semester Maksimum 2 minggu Satu minggu setiap semester 

3. Jeda antar semester Maksimum 2 minggu Antara semester I dan II 

4. Libur akhir tahun 
pelajaran Maksimum 3 minggu 

Digunakan untuk penyiapan 
kegiatan dan administrasi 
akhir dan awal tahun pelajaran 

5. Hari libur 
keagamaan 2 – 4 minggu 

Daerah khusus yang 
memerlukan libur keagamaan 
lebih panjang dapat 
mengaturnya sendiri tanpa 
mengurangi jumlah minggu 
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No Kegiatan Alokasi Waktu Keterangan 
efektif belajar dan waktu 
pembelajaran efektif 

6. Hari libur 
umum/nasional Maksimum 2 minggu Disesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah 

7. Hari libur khusus Maksimum 1 minggu 
Untuk satuan pendidikan 
sesuai dengan ciri kekhususan 
masing-masing 

8. Kegiatan khusus 
sekolah/madrasah Maksimum 3 minggu 

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

 
         
Penetapan kalender pendidikan harus mempertimbangkan : 

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

2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau 
Menteri Agama dalam hal ini terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat 
kabupaten/kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari 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 
dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah. 

Untuk tahun pelajaran 2018/1019 kalender pendidikan SMK Negeri 1 Cikadu akan dibuat 
setelah ketentuan tersebut di atas ditetapkan pemerintah/pemerintah daerah, baik provinsi, 
maupun pemerintah Kab/Kota Cianjur. 
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3.6  Kalebder Pendidikan SMKN 1 CIkadu Tahun 2018-2019 
A. Semester 1 (Ganjil) 

JULI 2018  AGUSTUS 2018 
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab  Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 

                     1 2 3 4 
               5 6 7 8 9 10 11 
               12 13 14 15 16 17 18 

15 16 17 18 19 20 21  19 20 21 22 23 24 25 
22 23 24 25 26 27 28  26 27 28 29 30 31   
29 30 31                        

               SEPTEMBER 2018  OKTOBER 2018 
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab  Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 

            1    1 2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13 
9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27 
23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31       
30                            

               NOVEMBER 2018  DESEMBER 2018 
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab  Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 

        1 2 3              1 
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29 
               30 31           

Keterangan :      Tanggal Kegiatan 
16 Juli 2018 Hari Pertama Masuk Sekolah 
16-18Juli 2018 Masa Orientasi Peserta Didik Baru 
19- 21 Juli 2018 Masa Orientasi Pendidikan Kepramukaan dan PTA 
17 Agustus 2018 Libur Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 
22 Agustus 2018 Libur Hari Raya Ldul Adha 1439 H 
24 - 29 September 2018 Prakiraan Jeda Tengah Semester 1 
11  September 2018 Libur Tahun Baru 1440 Hijriyah 
20 November 2018 Libur Maulid Nabi Muhammad SAW. 
26 Nov-8 Des 2018 Prakiraan Penilaian Akhir Semester 1 
14 Desember 2018 Prakiraan Penetapan Rapor Semester 1 
14/15 Desember 2018 Pembagian Rapor Semester 1 
25 Desember 2018 Libur Hari Natal 
16 - 31 Desember  2018 Libur Semester 1     
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B. Semester 2 (Genap) 
JANUARI 2019  FEBRUARI 2019 

Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab  Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 
    1 2 1 2 3            1 2 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30 31      24 25 26 27 28     
                             
               MARET 2019  APRIL 2019 

Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab  Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 
          1 2    1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30         
31                            

               MEI 2019  JUNI 2019 
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab  Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab 

      1 2 3 4              1 
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29 
               30             
               JULI 2019  PRAKIRAAN JADWAL UJIAN 

Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab  SATUAN PENDIDIKAN US UN 
  1 2 1 2 3 4  SMK 11 - 16 Maret 2019 

25 - 28 Maret 2019 7 8 9 10 11 12 13  
14                                   Keterangan :      

Tanggal Kegiatan 
1  Januari 2019 Libur Tahun Baru Masehi 
2 Januari 2019 Hari Pertama Masuk Sekolah 
7 Jan - 6 April  2019 Pelaksanaan Prakerin Kls XI  
5 Februari   2019 Libur Tahun Baru Imlek 2570 
18 Feb -19 Mrt 2019 Prakiraan Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian 
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1 - 20 Apr 2019 
11 - 16 Maret Prakiraan Jeda Tengah Semester 2 
7 Maret 2019 Libur Hari Raya Nyepi  
3 April 2019 Libur Is'ra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 
17 April 2019 Libur Pilpres/Pileg 2019  
19 April 2019 Libur Wafat Isa Al-Masih   
1   Mei2019 Libur Hari Buruh  
30 Mei 2019 Libur Kenaikan Isa Al-Masih 
6  -8 Mei 2019 Prakiraan Libur Awal Ramadan 1440 H.  
9  -11  Mei 2019 Keaiatan Penumbuhan Budi Pekerti 
13 - 25  Mei 2019 Prakiraan Penilaian Akhir Tahun Pelajaran  
19 Mei 2019 Libur Hari Raya Waisyak   
1  Juni 2019 Libur Hari Lahir Pancasila  
2-16Juni 2019 Libur Hari Raya Ldul Fitri  1440 H 
21   Juni2019 Tanggal Penetapan Rapor Semester 2  
21/22 Juni 2019 Pembagian Rapor Semester 2 
24 Juni -14 Juli 2019 Libur Akhir Tahun Pelajaran  
Mei-Juli 2019 Masa PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 

   Kepala Sekolah,     H. ASEP RUDIANA, S.Pd Pembina Tk. 1 NIP. 197009051997021001 

Cianjur,    Juli 2018 WKS Kurikulum,     A  SUPRIYADI, S.IP NIP. 197905162014071001 
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3.7 Struktur Kurikulum Kompetensi Keahlian  APKJ 
STRUKTUR IMPLEMENTASI KURIKULUM  

SMK NEGERI 1 CIKADU 
BIDANG STUDI KEAHLIAN : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI 

PROGRAM STUDI KEAHLIAN : AGRIBISNIS PRODUKTIF TANAMAN 
KOMPETENSI KEAHLIAN : AGRIBISNIS PEMBIBITAN DAN KULTUR JARINGAN 

 

MATA PELAJARAN 
KELAS 

X XI XII 
1 2 1 2 1 2 

Kelompok A (Wajib) *)             
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3 
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2 
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Matematika 4 4 4 4 4 4 
5 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
6 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 
  JUMLAH Kelompok A 17 17 17 17 17 17 

Kelompok B (Wajib) *)             
7 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
8 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan 3 3 3 3 3 3 
  Jumlah Kelompok B 7 7 7 7 7 7 

Kelompok C (Peminatan)             
C1.  Dasar Bidang Keahlian *) 

10 Fisika 2 2 2 2 - - 
11 Kimia 2 2 2 2 - - 
12 Biologi 2 2 2 2 - - 
  Jumlah  C1 6 6 6 6 0 0 

C2.  Dasar Program Keahlian 
13 Simulasi Digital 3 3 - - - - 
14 Dasar-dasar Budidaya Tanaman 6 6 - - - - 
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15 Alat Mesin Pertanian 4 4 - - - - 
16 Pembiakan Tanaman 3 3 - - - - 
17 Penyuluhan Pertanian 2 2 - - - - 
  Jumla C2 18 18 0 0 0 0 

C3.  Paket Keahlian 
Agribisnis Peembibitan dan Kultur Jaringan 

18 Penangkaran Benih secara Generatif     18 10   8 
19 Pengujian Mutu Benih Tanaman       4 10 8 
20 Produksi bibit secara vegetatif dan Kultur Jaringan       4 14 8 

  Jumlah C3 0 0 18 18 24 24 
D. Muatan Lokal               

21 Bahasa Sunda 2 2         
22 Fiqih dan Tauhid         2 2 
23 Pendidikan Lingkungan Hidup     2 2     

  Jumlah D 2 2 2 2 2 2 
  Jumlah Total 50 50 50 50 50 50  
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BAB IV 
PENGEMBANGAN SILABUS 

 
4.1. Pengertian Silabus 
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu 
yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  

 
4.2. Prinsip-prinsip Pengembangan Silabus 

1) Ilmiah 
Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan.  

 
2) Relevan  

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai 
dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.  

 
3) Sistematis  

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai 
kompetensi. 

 
4) Konsisten   

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, 
materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran , sumber belajar, dan sistem penilaian. 

 
5) Memadai  

Cakupan indikator, materi pembelajaran kegiatan pembelajaran , sumber belajar, dan sistem 
penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 

 
6) Aktual dan Kontekstual 

Cakupan indikator, materi pembelajaran kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem 
penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan 
nyata, dan peristiwa yang terjadi.  

 
7) Fleksibel 

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, 
serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. 
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8) Menyeluruh  
Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).  

 
4.3. Langkah-langkah Pengembangan Silabus 
Pengembangan silabus  dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam 
sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada 
atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. 

1) Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali 
karakteristik siswa, kondisi sekolah dan lingkungannya.  

2) Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan 
silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk 
kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh 
sekolah tersebut.  

3) Apabila sekolah belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, maka akan 
bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sama 
mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup 
MGMP/PKG setempat. 

4) Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk 
sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. 

 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam Pengembangan Silabus sebagai berikut : 

 
1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
 

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana 
tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut:  
a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak 

harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI;  
b. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; 
c. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata pelajaran.  

 
2. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran  
 

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar 
dengan mempertimbangkan: 
a. potensi peserta didik; 
b. relevansi dengan karakteristik daerah, 
c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik; 
d. kebermanfaatan bagi peserta didik; 



KURIKULUM SMK NEGERI 1 CIKADU 
 

  
Kompetensi Keahlian  Agrobisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman  Halaman 51 Dari 62  

e. struktur keilmuan; 
f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 
g. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan 
h. alokasi waktu.  
 

3. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 
 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan 
proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, 
lingkungan,  dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar.  
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 diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah 
sebagai berikut. 
a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, 

khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. 
b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta 

didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.  
c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi 

pembelajaran.  
d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur 

yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan 
peserta didik dan materi.  

 
      4. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 
Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan 
perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

 
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan 
pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur 
dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat 
penilaian.  

 
Kata kerja operasional (KKO)  Indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, 
sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkrit ke abstrak (bukan sebaliknya). 

 
Kata kerja operasional pada KD benar-benar terwakili dan teruji akurasinya pada deskripsi 
yang ada di kata kerja operasional indikator. 
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5. Penentuan Jenis Penilaian 
 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. 
Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun 
lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek 
dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 

 
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 
menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara 
sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 
pengambilan keputusan. 

 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. 
a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.  
b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan 
posisi seseorang terhadap kelompoknya. 

c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan 
dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan 
kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan 
siswa. 

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa 
perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang 
pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi 
peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.  

e. 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.  

 
6. Menentukan Alokasi Waktu 
 

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu 
efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah 
kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan 
kompetensi dasar.  Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan 
waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang 
beragam.  
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7. 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 fisik, 
alam, sosial, dan budaya.  
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar 
serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 

 
4.4. Unit Waktu Silabus 

1) Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk 
mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.  

2) Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, 
dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. 

3) Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu 
yang tersedia pada struktur kurikulum. Khusus untuk SMK/MAK menggunakan penggalan 
silabus berdasarkan satuan kompetensi. 

 
4.5. Pengembangan Silabus Berkelanjutan 

Silabus yang telah disusun bukanlah menjadi final dari suatu rencana yang dijadikan patokan 
bagi setiap guru dalam kegiatan pembelajaran. Silabus harus senantiasa dikembangkan secara 
berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman. 
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BAB V 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
5.1. Identitas Mata Pelajaran 

Identitas mata pelajaran meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, kompetensi keahlian, mata 
pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. 

 
5.2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan 
penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas 
dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. 
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata 
pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 

 
5.3. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan 
ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator 
pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 
diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

 
5.4. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh 
peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

 
5.5. Materi Ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk 
butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 
 

5.6. Alokasi Waktu 
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 

 
5.7. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang 
telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
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peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada 
setiap mata pelajaran. 

 
5.8. Kegiatan Pembelajaran 

5.8.1 Pendahuluan 
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan 
untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi 
aktif dalam proses pembelajaran.  
5.8.2 Inti 
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran 
dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, 
elaborasi, dan konfirmasi.  
5.8.3 Penutup 
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang 
dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan 
balik, dan tindak lanjut. 

 
5.9. Penilaian Hasil Belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator 
pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. 

 
5.10. Sumber Belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta 
materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 
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BAB VI 
PENILAIAN PESERTA DIDIK 

 
6.1. Prinsif Penilaian 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada 
prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1) sahih, berarti Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 
2) objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi 

subjektivitas penilai. 
3) adil, berarti periilaiah1idak meriguntungkan -atau merugikan peserta didik karena 

berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status 
sosial ekonomi, dan gender. 

4) terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak 
terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

5) terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat 
diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

6) menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek 
kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik Penilaian yang sesuai, untuk memantau 
perkembangan kemampuan peserta didik. 

7) sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti 
langkah-langkah baku. 

8) beracuan kriteria, berarti Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang 
ditetapkan. 

9) akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, 
maupun hasilnya. 

 
6.2. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik Penilaian berupa tes, 
observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan 
karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 

2) Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atUu tes kinerja. 
3) Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung 

dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 
4) Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah 

dan/atau proyek. 



KURIKULUM SMK NEGERI 1 CIKADU 
 

  
Kompetensi Keahlian  Agrobisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman  Halaman 57 Dari 62  

5) Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan 
(a) substansi, adalah i-nerepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah 
memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) 
bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai 
dengan taraf perkembangan peserta didik. 

6) Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian 
sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta 
memiliki bukti validitas empirik. 

7) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pernerintah dalam bentuk UN memenuhi 
persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta 
menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antar 
tahun. 
 

6.3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 
1) Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan 

oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 
2) Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan 

silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana peiaksanaan pembelajaran 
(RPP).  

3) Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas 
dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 

4) Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata 
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek 
kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan 
akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh 
pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan keiulusan 
dari satuan pendidikan. 

5) Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata 
pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 
kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh 
pendidik. 

6) Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 
dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan 
pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oieh pendidik 
dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah. 

7) Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun 
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kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan 
menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan 
memanfaatkan hasil penilaian. 

8) Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran 
agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan 
informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.  

9) Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-
nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah 
bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik 
mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. 

10) Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran 
yang relevan. 

11) Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang 
ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah. 

12) Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan 
harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti 
pembelajaran remedi. 

13) Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu 
nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan 
belajar. 

14) Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah 
yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN. 

15) UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama 
dengan instansi terkait. 

16) Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat 
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi 
masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. 

17) Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan 
mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada 
satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 
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6.4. Penilaian Oleh Pendidik 
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara barkesinambungaii, bertujuan untuk 
memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas 
kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 
1) menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria 

penilaian pads awal semester. 
2) mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pads saat 

menyusun silabus mata pelajaran. 
3) mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik 

penilaian yang dipilih. 
4) melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, -dan/atau bentuk lain yang diperlukan.  
5) mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar 

peserta didik.  
6) mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang 

mendidik. 
7) memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 
8) melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan 

satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi 
singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. 

9) melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian 
kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk 
menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori 
sangat balk, balk, atau kurang baik. 
 

6.5. Penilaian Oleh Satuan Pendidikan 
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi 
peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 
1) menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, 

karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapai dewan pendidik. 
2) mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan 

kelas. 
3) menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang meriggunakan sistem paket 

melalui rapat dewan pendidik. 
4) menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang mengglinakan sistem 

kredit semester melalui rapat dewan pendidik. 
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5) menentukan nilai akhir kelompok mats pelajaran estetika dan kelompok mats pelajaran 
pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan 
mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. 

6) menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok 
mats pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik 
dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian 
sekolah/madrasah. 

7) menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian 
sekolah%madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan 
penyelenggara UN. 

8) melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap 
akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan. 

9) melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada divas pendidikan 
kabupaten/kota. 

10) menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai 
dengan kriteria: 
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 
b. memperoleh nilai minimal balk pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok 

mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 
kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mats pelajaran jasmani, 
olahraga, dan kesehatan. 

c. lulus ujian sekolah/madrasah. 
d. lulus UN. 

11) menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang 
mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. 

12) menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi 
satuan pendidikan penyelenggara UN. 

 
6.6. Penilaian Oleh Pemerintah 

1) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk 
menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pads mata pelajaran tertentu dalam 
kelompok mats pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2) UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan 
yang aman, jujur, dan adil. 

3) Da!am rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan 
pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta days serap berdasarkan hasil UN 
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dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan. 
4) Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada 

satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 
5) Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta 

didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 
6) Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan 
rekomendasi BSNP. 
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BAB VII 
P E N U T U P 

 Demikianlah revisi dan pengembangan Kurikulum SMK Negeri 1  Cikadu Tahun Pelajaran 
2018/2019 telah selesai Kami laksanakan, dengan harapan segala upaya yang telah kami rancang 
ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di SMK Negeri 1  Cikadu dan di Indonesia 
pada umumnya. 

Pendidikan sebagai aset bangsa sudah selayaknya mendapat perhatian dan diutamakan 
oleh semua pihak sebab investasi di bidang ilmu pengetahuan akan membawa kemajuan bangsa di 
masa yang akan datang. 

Semoga dengan diselenggarakannya otonomi pendidikan dan otonomi sekolah dapat 
membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk pencerahan anak bangsa. 

Kepada semua pihak yang telah membantu selesainya Kurikulum SMK Negeri 1  Cikadu ini, 
kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berdo’a semoga Allah SWT, membalas amal 
baik Bapak/Ibu/Sdr. dengan pahala yang berlipat ganda. 

Akhirnya kepada Allah jualah kita semua bertawakal, semoga apapun yang kita lakukan 
senantiasa mendapatkan ridlo-Nya. Amin. 

 
 
 
 
 
 


