
ii | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-

Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Kurikulum MTs Negeri 2 Malang 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  

Kurikulum MTs Neger i 2 Malang ini disusun dengan tujuan agar dapat 

digunakan sebagai dasar, arah dan pedoman pengembangan pembelajaran di MTs Negeri 

2 Malang sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditentukan. MTs Negeri 2 Malang 

yang merupakan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional sehingga kegiatan pembelajaran, 

pengembangan diri dan kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi dengan lingkungan untuk 

mewujudkan karakter warga sekolah yang peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai 

upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Terima kasih kami sampaikan atas dukungan pemikiran dari berbagai pihak yang 

telah membantu dan memberikan data, informasi yang terkait dalam penyusunan 

Kurikulum MTs Negeri 2 Malang Tahun Pelajaran 2018/2019, khususnya: 

1. Kepala Kemenag  Kabupaten Malang 

2. Pengawas Pembina Kemenag Kabupaten Malang 

3. Komite MTs Negeri 2 Malang 

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs Negeri 2 Malang 

Semoga  Allah SWT memberikan taufik, hidayah-Nya kepada kita semua yang 

senantiasa bekerja keras untuk memajukan pendidikan khususnya di MTs Negeri 2 

Malang, untuk mewujudkan kompetensi lulusan yang berakhlak mulia, berbudi pekerti 

luhur, sehat jasmani dan rohani, berilmu  berwawasan luas, cakap, kreatif, mandiri, peduli 

pada sesama dan lingkungan serta menjadi manusia yang bertanggung jawab. 

Kami menyadari bahwa kurikulum ini masih jauh dari sempurna, Kritik dan saran sangat 

kami harapkan dari semua pihak demi penyempurnaan kurikulum di MTs Negeri 2 Malang. 

Malang, 16    Juli  2018 

Kepala Madrasah, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. RASIONAL 

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. 

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 (SNP) 

mengamanatkan kurikulum pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan 

mengacu kepada Stándar Isi (SI) dan Stándar Ketuntasan Lulusan (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. 

Dengan dasar Undang-undang dan PP di atas, dalam upaya mendekatkan 

pendidikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan peserta didik dan 

lingkungan, MTS Negeri 2 Malang mengembangkan kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). KTSP ini disusun dengan mengacu pada Stándar Isi (SI) dan 

Stándar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk 

menjamin pencapaian tujuan pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang untuk selanjutnya 

disebut Kurikulum MTS Negeri 2 Malang ini disusun untuk mewujudkan visi 

madrasah dengan mengakomodasi potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas 

satuan pendidikan, baik dalam aspek akademis maupun non akademis, memelihara, 

mengembangkan budaya daerah, menguasai IPTEK yang dilandasi iman dan taqwa 
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dan berwawasan lingkungan, serta ramah bagi semua peserta didik (Education For 

All) yang mengacu pada visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tanah Air yaitu “ Tersedianya Pendidikan Bermutu Untuk Semua Dan 

Berkelanjutan Yang Dapat Melahirkan Generasi Agamis Dan Berkehidupan Yang 

Berkualitas. 

Kurikulum MTS Negeri 2 Malang pada tahun pelajaran 2019/2020 

menerapkan prinsip - prinsip pengembangan Kurikulum 2013 untuk kelas VII, VIII 

dan IX. Adapun pengembangannya berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 

memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkarakter dan berbudi pekerti luhur 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap 

lingkungan. Pada kurikulum 2013 peserta didik diharapkan mempunyai ketrampilan 

abad 21 yang diistilahkan 4C yaitu Communication, collaboration, Critical 

Thinking and Problem Solving dan Creativity and Innovation). Penguasaan 

ketrampilan 4C ini sangat penting khususnya di abad 21, abad dimana dunia 

berkembang dengan cepat dan dinamis. Untuk mewujudkan ketrampilan 4C itu 

diantaranya yaitu dengan adanya Integrasi PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) 

dalam pembelajaran terutama 5 karakter yaitu religiositas, nasionalisme, 

kemandirian, gotong royong dan integritas serta Gerakan Literasi Madrasah (GLS) 

yang tidak hanya sekedar membaca dan menulis melainkan mencakup ketrampilan 

berpikir menggunakan berbagai sumber baik cetak, visual, digital dan auditori. Juga 

dalam pembelajaran menerapkan Higher Order of Thinking Skill (HOTS) yaitu 

dalam pembelajaran memberikan pelatihan yang melatih kemampuan berpikir 

kritis, logis, reflektif, metakognitf yang merupakan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi sehingga diharapkan peserta didik dapat bersaing dalam kancah dunia. Untuk 

mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik 

disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik serta tuntutan lingkungan yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur, serta 

sesuai dengan visi MTS Negeri 2 Malang 

. 
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MTS Negeri 2 Malang rnenyelenggarakan Pendidikan inklusif yaitu sebuah 

pendidikan yang memberikan kesempatan dan layanan yang sama kepada seluruh 

peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar yang 

sama dengan teman sebaya di kelas reguler. Hal ini bertujuan untuk menjadikan 

pendidikan sebagai sebuah wahana sosialisasi bagi peserta didik ber kebutuhan 

khusus untuk dapat hidup secara wajar dan mendapatkan perlakuan yang sama 

dengan peserta didik lainnya.  

MTS Negeri 2 Malang memiliki peluang berkembang cukup besar karena 

letak geografisnya yang strategis. Lokasi madrasah berada di kawasan yang mudah 

dijangkau angkutan umum dan keadaan tenang. Ancaman MTS Negeri 2 Malang 

bersumber dari pergeseran nilai budaya. Ancaman pergeseran nilai adalah 

kecenderungan sikap hidup metropolis yang mulai melanda kehidupan peserta 

didik, menirukan perilaku masyarakat yang tidak jelas latar belakangnya. Oleh 

karena itu, kegiatan pembentukan budi pekerti dan melestarikan seni budaya 

tradisional sangat dioptimalkan melalui kegiatan pengembangan diri. Keberadaan 

70 lembaga madrasah negeri dan lembaga swasta merupakan pesaing besar terhadap 

keberadaan MTS Negeri 2 Malang. Menyikapi kondisi ini, MTS Negeri 2 Malang 

melakukan upaya nyata berupa peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan, melengkapi sarana dan prasarana, menjalin kerja sama yang 

harmonis dengan orang tua peserta didik/wali peserta didik dan mengadakan 

kegiatan pengembangan diri dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik 

dan masyarakat. 

Selain itu mengingat Kabupaten Malang adalah daerah industri , maka dalam 

hal upaya pelestarian lingkungan, pencegahan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan maka ditetapkan mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Lingkungan 

Hidup di MTS Negeri 2 Malang diajarkan baik secara monolitik maupun secara 

integratif ke semua mata pelajaran dan pengembangan diri, yang meliputi tema 

sampah, energi, keanekaragaman hayati, air dan makanan serta kantin madrasah. 

Dengan adanya Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut diharapkan akan terbentuk 

karakter warga madrasah yang peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Hal 

ini sesuai dengan MTS Negeri 2 Malang sebagai Madrasah Adiwiyata Tingkat 

Provinsi. 
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Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 

2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 

terpadu. 

Kurikulum 2013  yang  selanjutnya  disebut  Kurikulum MTs  Negeri 2 

Malang    disusun dengan mengacu pada delapan standar yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah untuk menjamin pencapaian   tujuan   pendidikan   nasional.   

Penyusunan   kurikulum   MTs   Negeri   2  Malang berpedoman pada Permendikbud 

No. 61  Tahun 2014 Lampiran 1 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan ketentuan lain yang menyangkut 

kurikulum dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan Kurikulum juga 

berdasarkan manajemen berbasis madrasah dengan melibatkan Komite MTs 

Negeri 2 Malang    seiring dengan Peraturan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Standar Kompetensi Lulusan. Permendikbud nomor 21 Tahun 2016 

tentang standar isi. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses. 

Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian dan Permendikbud 

Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan Kompetensi inti dan Kompetensi dasar 

Kurikulum Madrasah dasar dan Menengah serta disahkan oleh Kementrian Agama 

Kabupaten. 

Kurikulum 2013 di MTs Negeri 2 Malang   disusun untuk menyelenggaraan 

pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang: 

a. beriman  dan  bertakwa   kepada   Tuhan  Yang   Maha   Esa,   berakhlak   

mulia, dan berkepribadian luhur; 

b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; 

c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan 

d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. 
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Penyusunan kurikulum 2013 ini sangat diperlukan untuk melaksanakan 

program pendidikan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan peserta didik yang 

mengacu pada visi dan mini madrasah, serta mengakomodasi semua potensi yang 

ada di lingkungan madrasah pada khususnya serta potensi yang melekat di 

Kabupaten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam bidang 

akademis maupun non akademis, demi terpeliharanya budaya daerah, mengikuti 

perkembangan IPTEK yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

 

2.  Landasan Hukum 

1. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas 

peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, 

proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan 

peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. 

 Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang 

memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi 

manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan 

nasional. 

  Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat 

digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat 

menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 

2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut : 

a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa 

masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 

dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan 

untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi 

kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik 

untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini 

mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk 
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mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas 

mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. 

Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, 

Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan 

kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang 

diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu 

bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya 

bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa 

masa kini. 

b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan 

filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau 

adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta 

didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan 

berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna 

terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya 

berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan 

tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain 

mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam 

akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut 

dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan 

dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan 

dalam kehidupan berbangsa masa kini. 

c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini 

menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah 

pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). Filosofi ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik. 

d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih 

baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan 

berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun 

kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social 
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reconstructivism). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir 

reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk 

membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. 

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas 

dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, 

seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang 

sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan 

umat manusia. 

2. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang 

berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. 

Landasan sosiologis (sociological foundation) sangat berkenaan dengan kebutuhan, 

perkembangan dan karakteristik suatu masyarakat yang mengalami suatu proses 

sosial dan mempertimbangkan pola-pola interaksi suatu masyarakat yang 

mengalami dinamika dalam proses sosial. 

Masyarakat sendiri adalah suatu sistem, yang di dalamnya ada beberapa 

subsistem yang berjenjang secara struktural, mulai dari subsistem kepercayaan, 

nilai, dan subsistem kebutuhan. Subsitem-subsistem tersebut mempunyai korelasi 

yang saling terkait. Masyarakat sebagai sistem mampu memengaruhi proses 

pendidikan, oleh karenanya, masyarakat harus dipertimbangkan dalam penyusunan 

sebuah kurikulum. 

Pendidikan  untuk membangun   kehidupan  masa kini dan  masa depan yang 

lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual,  kemampuan  

berkomunikasi,sikap sosial,  kepedulian,    dan berpartisipasi  untuk membangun  

kehidupan  masyarakat dangan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social 

reconstructivism). Dengan filosofi ini,  Kurikulum 2013 bermaksud untuk  

mengembangkan   potensi  peserta  didik menjadi kemampuan dalam berpikir 

reflektif  bagi penyelesaian  masa1ah sosial di masyarakat, dan untuk membangun 

kehidupan  masyarakat  demokratis  yang lebih baik. Faktor sosial budaya sangat 

penting  dalam penyusunan  kurikulum yang relevan, karena kurikulum merupakan  
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alat untuk merealisasikan  sistem pendidikan,  sebagai salah satu dari dimensi  

kebudayaan.   Implikasi  dasamya  adalah sebagai berikut: 

a. Kurikulum harus disusun berdasarkan  kondisi  sosial budaya masyarakat. 

Kurikulum disusun bukan  hanya  harus berdasarkan nilai, adat istiadat, cita-cita 

dari masyarakat, tetapi juga harus berlandaskan semua dimensi  kebudayaan. 

b. Karena kondisi sosial budaya senantiasa berubah dan berkembang sejalan dengan 

perubahan masyarakat. Maka kurikulum  harus disusun dengan memperhatikan 

unsur fleksibilitas dan bersifat dinamis, sehingga kurikuIum tersebut senantiasa 

relevan dengan masyarakat. Konsekuensi  logisnya, pada waktunya perlu diadakan 

perubahan dan revisi kurikulum, sesuai dengan perkembangan  dan perubaban 

sosial dan   budaya  yang ada pada saat itu. 

c. Program kurikulum harus disusun  dan mengandung  materi sosial budaya dalam 

masyarakat. Ini bukan hanya dimaksudkan untuk membudayakan anak didik, tetapi 

sejalan dengan usaha  mengawetkan  kebudayaan  itu sendiri. 

d. Kurikulum di madrasah  harus disusun berdasarkan kebudayaan nasional yang 

berlandaskan pada falsafah pancasila, yang mencakup perkembangan kcbudayaan 

daerah. Integrasi kebudayaan nasional akan tercermin dalam isi dan organisasi 

kurikulum, karena sistem pendidikan kita bermaksud membudayakan anak didik 

berdasarkan kebudayaan masyarakat  dan bangsa kita sendiri. 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan 

rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan 

nasional. Dewasa ini perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan 

dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Perubahan ini dimungkinkan karena berkembangnya tuntutan baru dalam 

masyarakat, dunia kerja, dan dunia ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada 

tuntutan perubahan kurikulum secara terus menerus. Hal itu dimaksudkan agar 

pendidikan selalu dapat menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan jamannya. 

Dengan demikian keluaran pendidikan akan mampu memberikan kontribusi secara 

optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-

based society). 
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3. Landasan Psikopedagogis 

Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi 

pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks 

kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. 

Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum harus didudukkan sebagai wahana 

pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan 

mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan 

jamannya. Kebutuhan ini terutama menjadi prioritas dalam merancang 

kurikulum untuk jenjang pendidikan menengah khususnya MTs. 

Oleh karena itu implementasi pendidikan di MTs yang selama ini lebih 

menekankan pada pengetahuan, perlu dikembangkan menjadi kurikulum yang 

menekankan pada proses pembangunan sikap, pengetahuan dan ketrampilan 

peserta didik melali berbagai pendekatan yang mencerdaskan dan mendidik. 

Penguasaan substansi mata pelajaran tidak lagi ditekankan pada pemahaman 

konsep yang steril dari kehidupan masyarakat melainkan pembangunan 

pengetahuan melalui pembelajaran otentik. Dengan demikian kurikulum dan 

pembelajaran selain mencerminkan muatan pengetahuan sebagai bagian dari 

peradaban manusia, juga mewujudkan proses pemberdayaan peserta didik 

sepanjang hayat. 

4. Landasan Teoritis 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” 

(standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi 

(competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan 

adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci 

menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan, 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. 
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Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang dilakukan guru (taught 

curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan 

pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar 

langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang, 

karakteristik, 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. 

 

5. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Puspendik Nasional 

2. PP No 19 thn 2005 junto PP 32 th. 2013 Junto PP 15 tentang SNP 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013  SMP/Mts. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2014 Tentang KTSP 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 

62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar 

Dan Pendidikan Menengah 

6. Peraturan  Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan 

Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 68 

Tahun 2014 tentang Guru Teknonoli Informasi dan komunikasi dan guru 

ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam implementasi 

Kurikulum 2013  

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  Indonesia Nomor 

114 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar 

Dan Pendidikan Menengah 

9. KMA RI no 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah  
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10. Peraturan Gubernur Jatim No. 19 Tahun 2014  tertanggal 3 April 2014 

tentang mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal wajb jenis dan 

jenjang pendidikan 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  Indonesia Nomor 

20 tahun  2016 tentang Standar Kelulusan 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor 

21 tahun 2016  tentang Standar Isi 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

22 tahun 2016 tentang Standar Proses 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian 

15. Peraturan Menteri Pendidikan  Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

24 tahun 2016 tentang Standar KI KD mata Pelajaran Kurikulum 2013 

16. Peraturan Menteri Pendidikan  Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

35 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan mentri Pendidikan dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  tentang 

Pemerintah Daerah 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  Pendidikan dan 

Kebudayaan no 24 Tahun 2016. Tentang kompetensi inti dan Kompetensi 

dasar pelayanan pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dan kebudayaan 

dasar dan pendidikan dan kebudayaan menengah 

18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti 

19. PP no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

20. PP no 32 Tahun 2013 merupakan Perubahan PP no 19 Tahun 2015 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

21. PP no 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah 

no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  

22. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Tindak Kekerasan 
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23. Peraturan  Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  Indonesia  

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa 

Baru. 

24. Kebudayaan nomer 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

25. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

53  tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar oleh Pendidik dan Satuan 

Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah. 

26. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal 

27. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 Tahun 2005 tentang 

Muatan Lokal Bahasa Daerah 

28. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 

045.2/4340/103.07/2013 tentang pembelajaran Bahasa daerah pada jenjang 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di Jawa Timur tertanggal 9 juli 2013  

29. Undang Undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

30. Undang Undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 

31. Surat kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup 

dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 3 Juni 2005 Nomor Keputusan 

07/MEN LH/06/2005 dan Nomor 05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan dan 

Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup 

32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 05 revisi Permen LH nomor 02 

tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata 

33. Surat Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dengan Mendiknas 

No. 03/MENLH/02/2010 serta No. 01/11/KB/2010, tanggal 1 Pebruari 2010 

tentang Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup 

34. Peraturan menteri Lingkungan Hidup No 5 tahun 2013 tentang pedoman 

pelaksanaan program adiwiyata 

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111tahun 2014 

tentang Bimbingan Konseling pada PendidikanDasar dan Menengah 

36. Surat Keputusan Dirjen Pendis No.2676 tahun 2013, tentang Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 
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Arab di Madrasah.  

37. Surat Keputusan Dirjen Pendis No.2676 tahun 2013, tentang Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 

Arab di Madrasah.  

38.  Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor : SE/DJ.I/HM.01/114/2014 

tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 

39. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

40. Surat Edaran Kementerian Agama RI  Kantor wilayah Provinsi Jawa Timur 

tentang Kalender Madrasah Tahun Pelejaran 2019-2020 

 

3. HASIL ANALISIS KONTEKS 

 

1. Analisis Standar Nasional Pendidikan 

Berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 yang dijadikan landasan pengembangan satuan pendidikan. 

Untuk itu, pendidikan masa yang akan datang harus berupaya mengacu pada 

SNP. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan masa yang akan datang 

diantaranya mengarah pada pengembangan, berikut: 

1) Pengembangan Standar Isi Pendidikan 

2) Pengembangan Standar Proses Pendidikan 

3) Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan 

4) Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

5) Pengembangan Sarana dan Prasarana yang Berstandar 

6) Pengembangan Standar Pengelolaan Pendidikan 

7) Pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan 

8) Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan 
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2. Kondisi Internal MTs Negeri 2 Malang 

MTs Negeri 2 Malang terletak di kelurahan Turen dan desa Talok 

dengan lahan seluas 16.669 m2.  

A. Data Data Peserta didik 

TAHUN 

PELAJARAN 

L/P 

 

KELAS 
JUMLAH 

7 8 9 

2019/2020 

Laki-laki 179 127 135 441 

Perempuan 210 155 172 537 

L/P 389 282 307 978 

B. Data Guru 

TAHUN 

PELAJARAN  

2019/2020 

GURU 

STATUS 

KEPEGAWA

IAN 

L P L/P 

KUALIFIKA

SI 

AKADE

MIK 

S1 S2 

PNS 19 23 42 35 7 

NON PNS 7 10 17 17 - 

JUMLAH 26 33 59 52 7 

C. Data Karyawan 

T
A

H
U

N
 P

E
L

A
JA

R
A

N
 2

0
1
9
/2

0
2
0

 

KARYAWAN 

JUMLAH 

KET 

L P 

L/

P PNS 

NO

N 

PNS 

PNS 

NO

N 

PNS 

SM

P 
SMA S1 

TU 1 1 4  6  5 1 
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Pesuruh/Satpam 1    1 1   

Tukang Kebun 1    1 1   

Petugas 

Perpus/Lab 
 3   3  2 1 

Petugas7K    1 1 1   

Penjaga Sekolah 1 1   2 2   

JUMLAH 4 5 4 1 13    

             

D.  Data Sarpras 

NO RUANGAN ADA KET 

1 R. Kelas √ 30 

2 R. Lab Bahasa √ 1 

3 R. Lab IPA √ 1 

4 R. Lab komputer √ 4 

5 R. Perpustakaan √ 1 

6 Aula √ 1 

7 Masjid √ 1 

8 R. Kamad √ 1 

9 R. Wakamad √ 1 

10 Kantin √ 6 

11 R. Kopsis √ 1 
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NO RUANGAN ADA KET 

12 R. UKS √ 1 

13 R. LH √ 1 

14 Lapangan Olah raga (Tenis, Futsal, Voli)  √ 3 

15 Lahan Pertamanan dan tanaman obat  (Green 

House dan TOSA) 

√ 2 

 

3. Analisis Kondisi internal MTs Negeri 2 Malang 

Faktor-faktor 

strategi internal 

Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Komentar 

KEKUATAN (S) 

1. Motivasi guru 

Dan peserta 

didik 

0,15 3 0,45 Motivasinya tinggi dengan 

mampu mengembangkan 

metode pembelajaran dan 

peserta didik cukup antusias 

dalam pembelajaran dan 

ekstrakurikuler 

2. Fasilitas 

perpustakaan 

dan 

laboratorium 

0,15 3 0,45 Selain kondusif, 

kelengkapan buku, dan alat 

praktek yang dimanfaatkan 

peserta didik tersedia dengan 

cukup baik 

3. Hubungan yang 

baik antara guru 

dengan guru 

ataupun guru 

0,10 3 0,30 Sangat kondusif baik dalam 

kegiatan ekstrakurikuler 

ataupun pembelajaran, 
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Faktor-faktor 

strategi internal 

Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Komentar 

dengan peserta 

didik 

terutama dukungan positif 

peserta didik 

4. Pendekatan , 

metode 

mengajar guru 

yang bervariasi 

0,10 3 0,30 Guru menggunakan 

pendekatan, metode 

pembelajaran yang 

bervariasi 

5. Pembiayaan 0,10 2 0,20 Orang tua peserta didik 

memiliki kemampuan 

membayar biaya yang relatif 

murah 

 

KELEMAHAN (S) 

1. Rekruitmen guru 

dan staff 

0,15 3 0,45 Rekruitmen guru dan staf 

terkadang tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan sarat 

dengan unsur kekeluargaan 

2. Keadaan guru 0,50 3 1,50 Masih ada beberapa guru 

yang mengajar tidak sesuai 

dengan background 

pendidikan yang dimiliki 

(tidak linier) 

3. Penerimaan 

peserta didik 

baru /pindahan 

0,10 3 0,30 Penerimaan peserta didik 

dengan  test, transparan 

tetapi masih adanya titipan 

dari berbagai pihak 
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Faktor-faktor 

strategi internal 

Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Komentar 

4. Jamsostek 0,10 3 0,30 Tidak adanya jamsostek bagi 

guru-guru honorer 

 

 

5. Gedung sekolah 0,10 3 0,30 Banyak gedung-gedung 

yang membutuhkan 

perbaikan terutama ruang 

kelas 

JUMLAH S + W 1,55  4,55  
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Kesimpulan : 

Dilihat dari bobot masing-masing butir kekuatan dan kelemahan yang ada 

pada matrik di atas dapat disimpulkan bahwa antara kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki MTs Negeri 2 Malang ini seimbang baik dari segi skor dan rating. 

Hal ini bisa dijadikan pelajaran untuk pihak sekolah bahwa kekuatan yang ada 

kurang begitu dimaksimalkan untuk meminimalisir kelemahan yang ada. 

Diharapkan dengan analisis ini sekolah akan terus berusaha meningkatkan 

kekuatan sekolah dengan seoptimal mungkin agar kelemahan yang ada dapat 

teratasi. 

 

4. Analisis Kondisi Eksternal MTs Negeri 2 Malang 

Kondisi ini memberikan pengaruh pada MTs Negeri 2 Malang dari 

sisi yang terkait dengan kondisi peserta didik yang ada, faktor dukungan 

ekonomi dan perhatian dari orangtua peserta didik terhadap perkembangan 

dan capaian hasil belajar peserta didik, serta faktor budaya masyarakat   

sekitar   yang   secara   tidak   langsung   juga   ikut   berpengaruh  pada   

proses pembelajaran. Kelurahan Turen merupakan   daerah perdagangan,   

pusat perkantoran dan pusat pendidikan yang mendominasi kondisi dari 

peserta didik dan orangtua peserta didik pada saat ini memberikan 

pengaruh   terpenuhinya harapan serapan intake yang optimal dari peserta 

didik baru pada setiap tahunnya, kecenderungan para peserta didik untuk 

melanjutkan studi ke madrasah Aliyah setelah lulus dari MTs Negeri 2 

Malang, capaian prestasi akademik yang optimal, dan perhatian orangtua 

peserta didik terhadap perkembangan bakat/minat dan capaian prestasi 

peserta didik yang cukup maksimal. 
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Faktor-faktor strategi 

Eksternal 

Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Komentar 

PELUANG (O) 

1. Dukungan 

pemerintah daerah 

dalam melengkapi 

sarana dan 

prasarana 

0,10 3 0,30 Sekolah dapat mengajukan 

prososal ke Pemerintah 

Daerah Tingkat I dan 

Tingkat II perlu dilakukan 

untuk melengkapi sarana 

dan prasarana sekolah 

2. Kesesuaian sarana 

dan prasarana 

sekolah dengan 

tuntutan potensi 

daerah dan 

perkembangan 

IMTAQ dan 

IPTEK 

0,15 4 0,60 Karena sarana dan 

prasarana merupakan 

kekuatan artinya kerjasama 

pengadaan sarana dan 

prasarana dan pemanfaatan 

yang ada harus di 

kembangkan terus. 

3. Tuntutan 

masyarakat 

terhadap lulusan 

yang berkualitas 

0,15 3 0,45 Masyarakat mengharapkan 

setelah selasai 

dari SMP ini diharapkan 

dapat melanjutkan 

kejenjang yang lebih tinggi 

dan berkualitas 

4.Lingkungan sosial 

sekolah 

0,10 3 0,30 Memiliki lapangan olah 

raga 

yang  memadai  dan tempat 

parkir yang  cukup luas 
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Faktor-faktor strategi 

Eksternal 

Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Komentar 

5.Sponsor 

/perusahaan 

/yayasan 

 

0,10 3 0,30 Bantuan sponsor guna 

pengembangan sekolah 

tidak ada. 

ANCAMAN (T) 

1. Lembaga 

pendidikan sejenis 

0,10 3 0,30 Banyak SMP-SMP lainnya 

yang juga di favoritkan di 

sekitar lingkungan SMP 

Nusantara 

2. Dukungan orang 

tua rendah 

0,10 3 0,30 Terbukti dengan orang tua 

yang mendaftarkan 

anaknya  test masuk SMP 

Nusantara kurang  

 

3. Pusat Berbagai 

kegiatan 

0,05 3 0,15 Belum banyak kegiatan 

yang dipusatkan di SMP 

ini 

4. Persaingan masuk 

SMP Negeri 

 

0,10 

 

3 

 

0,30 

Banyak Persaingan lulusan 

yang terjadi antar SMP-

SMP yang di minati dalam 

tes masuk SMP negeri 

5.Kemajuan 

Teknologi 

0,05 4 0,20 Belum terlalu maksimal 

karena belum ada guru 

Khusus mengajar TIK di 

sekolah ini jadi kemapuan 
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Faktor-faktor strategi 

Eksternal 

Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Komentar 

Informatika dan 

Komputer 

dalam bersaing dengan 

SMP lainnya akan sulit. 

JUMLAH S + W 0,95  3,20  

 

Kesimpulan: 

Dapat dilihat dari butir peluang sarana dan prasarana adalah peluang yang paling 

besar yang dimiliki oleh MTs Negeri 2 Malang walaupun peluang mi masih jauh 

sekali dan yang tertinggi. tetapi haruslah dimanfaatkan secara maksimal dengan 

kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak diluar sekolah, dimana 

peluang mi akan memperkecil ancaman pada butir lima yaitu persaingan dalam 

bidang TIK yang belum begitu baik. Ancaman mi dapat diminimalisir dengan 

peluang tersebut dengan cara tidak hanya infrastruktur saja yang di perhatikan 

tapi jumlah tenaga pengajar yang harus di penuhi. 

 

 

 

 

 

  



23 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

DIAGRAM 1 MATRIK SWOT 

 

                       INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNAL 

STRENGTHS (S) 

• Motivasi guru dan peserta 

didik 

• Fasilitas perpustakaan 

dan laboratorium 

• Hubungan yang baik antara 

guru dengan guru ataupun 

guru dengan peserta didik 

• Pendekatan, metode 

mengajar guru yang 

bervariasi 

• Pembiyaan 

WEAKNESSES (W) 

• Rekrutmen guru dan 

staff 

• Keadaan Guru 

• Penerimaan peserta 

didik Baru/pindahan 

• Jamsostek 

• Gedung Sekolah 

OPPORTUNITY (O) 

• Dukungan pemerintah 

daerah dalam 

melengkapi sarana dan 

prasarana 

• Kesesuaian sarana dan 

prasarana sekolah 

dengan tuntutan potensi 

daerah dan per-

kembangan IPTEK serta 

IMTAQ 

• Tuntutan 

masyarakat  terhadap 

lulusan yang berkualitas 

STRATEGI SO 

• Terus memotivasi guru dan 

peserta didik dalam KBM 

dengan Dukungan 

pemerintah dalam 

melengkapi sarana 

prasarana 

• Terus melanjutkan 

hubungan baik  guru dan 

peserta didik di iringi 

dengan IMTAQ dan IPTEK  

• Terus melakukan 

pendekatan dan metode 

mengajar yang bervariasi 

dan berinovasi dalam 

STRATEGI WO 

• Diharapkan kepada 

pemerintah untuk tidak 

hanya memperhatikan 

sarana dan prasarana 

tetapi pengadaan tenaga 

pengajar yang sesuai 

dengan TT9. 

• Adanya kemampuan 

orang tua peserta didik 

untuk pembiyaaan 

sekolah yang lumayan 

murah sehingga perlu 

adanya subsidi silang 

dalam hal perbaikan 
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• Lingkungan sosial 

sekolah 

• Sponsor/ perusahaan/ 

yayasan 

mengajar agar terus akan 

menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. 

perbaikan gedung 

sekolah 

THREATS (T) 

• Lembaga pendidikan 

sejenis 

• Dukungan orang tua 

rendah 

• Pusat Berbagai kegiatan 

• Persaingan masuk SMP 

negeri 
 

STRATEGI ST 

• Selalu berusaha dan bekerja 

keras untuk menjadi yang 

terbaik di segala bidang 

baik itu guru, peserta didik 

dalam rangka persaingan 

dengan sekolah lain. 

• Terus berkreatifitas dan 

berinovasi dalam KBM . 

STRATEGI WT 

• Menerima tenaga guru 

dengan fair melalu tes 

masuk jika ingin 

bersaing dengan dunia 

luar, baik segi TIK, 

lulusan dan 

ekstrakurikuler, karena 

kualitas guru adalah 

cerminan kualitas 

Peserta didik. 
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Dengan mempergunakan tabel Faktor Internal-Eksternal, dan skala sangat 

tinggi, tinggi, sedang, dan rendah, maka kedudukan MTs Negeri 2 Malang apabila 

dianalisis dengan diagram Cartesius, maka posisinya dapat diketahui sebagai 

perhitungan berikut: 

TAHAP PERHITUNGAN ANALISIS SWOT MTS NEGERI 2 MALANG 

FAKTOR INTERNAL 5,05 FAKTOR EKSTERNAL 3,20 

Total Skor Kekuatan (S) 1,70 Total Skor peluang (0) 1,95 

Total Skor Kelemahan (W) 2,85 Total Skor Ancaman (T) 1,25 

S—W 1,15 O—T 0,70 

 

 Tabel di atas maka nampak bahwa titik koordinat posisi MTs Negeri 2 

Malang pada titik-titik sumbu kekuatan 1,70 dan sumbu peluang 1,95. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam diagram cartesius sebagaimana berikut: 

Daerah ST Strengths (S) 1,70 

Daerah SO Threats (T) 1,25 

DaerahWO Opportunity(O)1,95 

Daerah WT Weaknesses (W) 2,85 

PENJELASAN: 

• Dari perhitungan diatas dapat diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan 

SWOT di MTs Negeri 2 Malang ini bisa dikatakan memiliki kekuatan yang 

masih kurang baik terbukti dari AFI (analisis faktor internal) berupa kekuatan 

dengan poin 1,70 dari skala 1 s/d 4 (1,70) adalah angka yang masih kurang untuk 

kategori kekuatan 

•  Poin kelemahan 2,85 adalah angka yang sangat besar untuk kategori kelemahan. 

Selisih S dan W ini tidak jauh hanya 1,15. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi 
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pihak sekolah untuk menetapkan kebijakan kebijakan yang baru dan lebih kreatif 

guna meningkatkan poin kekuatan sekolah sehingga jauh diatas poin kelemahan 

sekolah. 

•  Pada analisis AFE (analisis faktor eksternal) MTs Negeri 2 Malang ini 

mempunyai poin peluang 1,95 angka ini jika dilihat dari skala 1 - 4 masih belum 

bisa dikatakan cukup. Hal ini adalah dapat dijadikan pelajaran bagi sekolah ini 

untuk lebih cerdas dalam memanfaaatkan peluang dan mencari peluang lain 

dalam rangka memajukan sekolah. 

•  Pada poin ancaman 1,25 poin ini adalah angka yang melebihi standar skala untuk 

kategori ancaman yaitu jika poin 1 maka ancaman tersebut besar. Dengan 

demikian  

antara peluang dan ancaman hanya beselisih 0,70 masih banyak hal - hal yang 

harus diusahakan sekolah agar poin peluang bisa lebih besar daripada poin 

ancaman. 

• Keadaan MTs Negeri 2 Malang ini belum bisa dikatakan baik setelah dilakukan 

analisis SWOT masih banyak hal - hal yang harus di perbaiki guna memperoleh 

keadaan yang stabil sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk 

kemajuan sekolah. Berikut Skala yang biasa digunakan dalam menganalisis 

SWOT skala angka 1-4 

(Dalam Rangkuti, 2008 22 - 25)  

Kekuatan: Poin 1 = Kecil 

 Poin 4 = Besar 

Peluang: Poin 1 = Kecil 

 Poin 4 = Besar 

Kelemahan: Poin 1 = Besar 

 Poin 4 = Kecil 

Ancaman: Poin 1 = Besar 

 Poin 4 = Kecil 
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Dari segi kurikulum dan pembelajaran, kondisi nyata di MTs Negeri 2 

Malang adalah sebagai berikut: 

• Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah dapat 

diimplementasikan secara utuh.  Hal ini tampak dari semua mata 

pelajaran. 

• Proses Belajar Mengajar yang menyenangkan dan kontekstual pada 

semua mapel dan semua jenjang kelas belum berjalan secara 

berkelanjutan. 

•      Kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan baik. 

• Kompetensi profesional tenaga pendidik perlu tetap terjaga secara 

berkelanjutan melalui berbagai kegiatan pengembangan 

profesional guru. 

•      Peran siswa dalam kegiatan pengembangan budaya madrasah dan 

kegiatan pengembangan mutu pendidikan perlu dioptimalkan. 

 

5.  Kondisi Ideal 

Kurikulum MTs Negeri 2 Malang dikembangkan dan disusun dengan 

memperhatikan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia, yaitu UU nomor 20 tahun 2003, PP 19 tahun 2003, terutama 

pasal 35 ayat 2. Selain itu, secara ideal, kurikulum MTs Negeri 2 Malang 

dikembangkan dengan  prinsip  diversifikasi sesuai  dengan  kondisi  satuan 

pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, sesuai dengan amanat yang 

terkandung dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

Dua dari delapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) 

pada Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 dan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) pada Permendikbud Nomor  20 Tahun 2006  juga  merupakan acuan 

utama  bagi madrasah dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan ini. 
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Pengembangan KTSP yang dilakukan di MTs Negeri 2 Malang dengan 

mengacu pada Sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan serta disesuaikan 

dengan potensi dan visi-misi madrasah ditujukan agar dapat memberi 

kesempatan kepada peserta didik di lingkungan MTs Negeri 2 Malang untuk: 

1.    Belajar untuk beriman dan bertakwa 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 bermanfaat bagi orang lain; 

5.    Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui kegiatan  

pembelajaran aktif dan bermakna. 

6.  Potensi dan Karakteristik MTs Negeri 2 Malang 

Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu  

TAHUN 

PELAJARAN  

2019/2020 

GURU 

STATUS 

KEPEGAWA

IAN 

L P L/P 

KUALIFIKA

SI 

AKADEMIK 

S1 S2 

PNS 19 23 42 33 9 

NON PNS 4 8 12 11 1 

JUMLAH 23 31 54 44 10 

 

 Dengan dukungan komite dan paguyuban orang tua murid yang 

cukup besar dan positif. 

4. TUJUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MTS NEGERI 2 MALANG 

Kurikulum disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di MTs Negeri 2 Malang. 

Tujuan pengembangan kurikulum di MTs Negeri 2 Malang adalah tahapan atau 

langkah untuk mewujudkan visi sekolah dalam jangka waktu tertentu dapat 

diukur, terjangkau dan sekaligus menjadi acuan   operasional bagi kantor 

kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi 
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dan supervisi penyusunan dan pengelolaan kurikulum di MTs Negeri 2 Malang 

melaksanakan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan 

intelektual dan psikomotorik; 

2. sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman 

belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di 

sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber 

belajar; 

3. mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 

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

pengetahuan, dan keterampilan; 

5. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci 

lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran; 

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

kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran 

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam 

kompetensi inti; kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) 

antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan 

vertikal) 

Kurikulum MTs Negeri 2 Malang ini dikembangkan mengacu pada SI dan 

SKL serta berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh 

BSNP serta memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah. 

Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

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

didik dan Iingkungan. 
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Kurikulum dikembangkan berdasarkan bahwa peserta didik memiliki posisi 

sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

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

bertanggung jawab. 

2.  Beragam dan terpadu 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik 

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

menghargai dan tidak deskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, 

budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan gender. 

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu 

semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik 

untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. 

 

4.  Relevan dengan kebutuhan hidup 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku 

kepentingan (stake holders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan 

kebutuhan hidup, termasuk di dalamnya kehidupan bennaarakat, kalangan 

dunia usaha dan dunia  kerja. Oleh karena itu pengembangan ketrampilan 

pribadi, ketrampilan sosial, ketrampilan akademik dan ketrampilan 

vocasional adalah kebutuhan yang penting atau suatu keharusan. 

5.  Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang 

kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara 

berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. 

6.  Belajar sepanjang hayat 
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Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum 

mi mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, 

nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan 

lingkungan yang selalu berkembang sejalan dengan arah pengembangan 

manusia seutuhnya. 

7.  Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

Kepentingan dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional, 

daerah, untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Antara 

kedua kepentingan tersebut harus saling mengisi, memberdayakan sejalan 

dengan falsafah negara kita Bhineka Tunggal Ika dengan kerangka NKRI. 

Sedangkan KTSP yang menggunakan kurikulum 2013 dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran 

karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi. 

Atas dasar prinsip tersebut maka kurikulum sebagai rencana adalah 

rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta 

didik setelah menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang 

pendidikan, kurikulum sebagai proses adalah totalitas pengalaman belajar 

peserta didik di satu satuan atau jenjang pendidikan untuk menguasai konten 

pendidikan yang dirancang dalam rencana, dan hasil belajar adalah perilaku 

peserta didik secara keseluruhan dalam menerapkan perolehannya di 

masyarakat. 

2. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan 

untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan.  

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah mengenai Wajib Belajar 12 Tahun 

maka Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi dasar pengembangan 

kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah 

mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Selain itu sesuai dengan 

fungsi dan tujuan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta 
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fungsi dan tujuan dari masing-masing satuan pendidikan pada setiap jenjang 

pendidikan maka pengembangan kurikulum didasarkan pula atas Standar 

Kompetensi Lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta 

Standar Kompetensi satuan pendidikan. 

3. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. 

Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan 

kompetensi berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan berpikir, ketrampilan 

psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kompetensi 

yang termasuk pengetahuan dikemas secara khusus dalam satu mata 

pelajaran. Kompetensi yang termasuk sikap dan ketrampilan dikemas dalam 

setiap mata pelajaran dan bersifat lintas mata pelajaran, diorganisasikan 

dengan memperhatikan prinsip penguatan (organisasi horizontal) dan 

keberlanjutan (organisasi vertikal) sehingga memenuhi prinsip akumulasi 

dalam pembelajaran.  
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B. Visi Satuan Pendididkan 

 

“Terwujudnya Madrasah Yang Islami, Cerdas, Unggul Dan 

Berwawasan Lingkungan ” 

 

dengan indikator sebagai berikut : 

❖ Islami : Berperilaku islami yang ilmiyah  

❖ Cerdas : cerdas dalam bidang intelektual, sosial, emosi, dan spiritual 

❖ Unggul :  Akademis : Olimpiade MIPA, Agama  dan Bahasa,  Non 

Akademis : Olah raga, seni, dan ketrampilan TIK 

❖ Wawasan Lingkungan : ramah, peduli  lingkungan dan kesehatan  

 

C. Misi Satuan Pendidikan 

 

1. Mewujudkan madrasah yang berkarakter islami  

2. Mewujudkan lulusan yang bermartabat memiliki kekokohan akidah dan 

akhlaqulkarimah  

3. Mewujudkan manajemen madrasah yang memadai sesuai standar 

pendidikan nasional  

4. Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan  

5. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan memadai  

6. Mewujudkan madrasah yang berwawasan lingkungan menuju green school 

7. Mewujudkan lulusan yang cerdas dan mampu berkompetisi baik secara 

akademik  maupun non akademik serta berorientasi pada kemanfaatan 

bagi masyarakat  

8. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai  

9. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup  

10. Membiasakan seluruh  warga madrasah untuk merawat lingkungan 

madrasah. 
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D.  Tujuan Madrasah 

 

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan yang hendak dicapai sebagai 

berikut : 

1.  Akreditasi madrasah "A" 

2.  Terwujudnya lulusan berkualitas secara akademik dan nonakademik serta 

berakhlakul karimah. 

3.  Pencapaian prestasi olimpiade, cerdas cermat dan kir sampai tingkat 

nasional dan internasional 

4.  Terbangun kultur madrasah yang inovatif, kreatif, demokratis, 

terbuka, disiplin, bertanggungjawab dalam kebersamaan yang 

membelajarkan dalam satu visi 

5.  Terwujudnya SDM madrasah yang memiliki kompetensi utuh. 

6.  Terwujudnya madrasah yang efektif 

7.  Tercipta dan terpelihara lingkungan madrasah yang kondusif, sehat, dan 

harmonis. 

 

E.   Nilai Keunggulan: 

 

Dalam melaksanakan setiap aktivitasnya, warga MTs Negeri 2 Malang 

wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai sebagai berikut : 

1.  Akhlakul Karimah 

2.  Kecerdasan 

3.  Kebersamaan 

4.  Keharmonisan 
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BAB II 

 

STRUKTUR MUATAN KURIKULUM 2013  

MTs NEGERI  2 MALANG 

 

A. STRUKTUR KURIKULUM  

Kurikulum adalah  seperangkat rencana dan pengaturan mengenal tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum satuan 

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan. KTSP yang dimaksud disini adalah kurikulum operasional yang 

disusun oleh para guru, dewan sekolah atau komite sekolah MTs Negeri 2 

Malang dan di laksanakan di MTs Negeri 2 Malang.  

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh pesera didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman 

muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran 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 

Struktur kurikulum terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen mata 

pelajaran, muatan local, dan pengembangan diri. 

Komponen muatan lokal dan pengembangan diri merupakan bagian 

integral dari struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun, 

yakni mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.  

Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan 

standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Kurikulum MTsN 2 Malang  memuat 15 mata pelajaran, muatan lokal dan 

pengembangan diri. 

2. Muatan lokal di MTsN 2 Malang  merupakan kegiatan kurikuler, yang 

merupakan kekhasan suatu daerah yaitu bahasa daerah Jawa 
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3. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi di MTsN 2 

Malang. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh 

Konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler. 

4. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS merupakan IPA Terpadu dan IPS 

Terpadu. 

5. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana 

tertera dalam struktur kurikulum. 

6. Alokasi waktu satu jam pelajaran adalah 40 menit 

7. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran ( dua semester ) adalah ± 36 

minggu. 

Struktur kurikulum  MTs Negeri 2 Malang dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Mata Pelajaran Madrasah Tsanawiyah 

 

MATA PELAJARAN 

ALOKASI 

WAKTU 

 

PERMINGG

U 

VII VII

I 

IX 

Kelompok A  

1. Pendidikan Agama    

 a.   Al-Qur’an Hadis 2 2 2 

 b.   Aqidah Akhlak 2 2 2 

 c.   Fikih 2 2 2 

 d.  Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

 e.   Bahasa Arab 3 3 3 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3 3 

3. Bahasa Indonesia 6 6 6 

4. Matematika 5 5 5 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

7. Bahasa Inggris 4 4 4 

8. Seni Budaya 3 3 3 

9. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 3 3 3 

10. Prakarya 2 2 2 

11 Tehnologi Informasi Dan Komunikasi 2 - - 

B.  Muatan Lokal  

1. Bahasa Daerah        1      1        1 
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C. Pengembangan Diri ( Bimbingan Karir) 1* 1* 1* 

JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU 47 46 46 

 

Keterangan: 

• Minggu Efektif Fakultatif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 1 

Pekan terdapat program Intrakurikuler seperti tabel diatas dan juga  

ekstrakurikuler yang dikembangkan dalam program pengembangan diri 

• Pengaturan alokasi waktu permata pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik dan sekolah dengan memanfaatkan tambahan 8 jam/minggu 

untuk kelas 9 ( IPA, Matematika, B. Inggris dan B Indonesia ) 

• Substansi mata pelajarn IPA dan IPS merupakan ”IPA Terpadu” dan ”IPS 

Terpadu”. 

• Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur 

kurikulum diatas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah antara lain Pramuka (Wajib), 

Usaha Kesehatan Sekolah, dan Palang Merah Remaja. 

• Kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka (terutama), Unit Kesehatan 

Sekolah, Palang Merah Remaja, dan yang lainnya adalah dalam rangka 

mendukung pembentukan kompetensi sikap sosial peserta didik, 

terutamanya adalah sikap peduli. Disamping itu juga dapat dipergunakan 

sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan 

maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam 

ranah konkrit. Dengan demikian kegiatan ekstra kurikuler ini dapat 

dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler. 

 

B. Muatan Kurikulum 

Muatan kurikulum di MTs Negeri 2 Malang meliputi sejumlah mata pelajaran 

yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun. Materi muatan 

lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian dari muatan 

kurikulum. Adapun muatan kurikulum adalah sebagai berikut: 
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1.  Daftar Mata Pelajaran 

Mata pelajaran merupakan materi bahan ajar berdasarkan landasan keilmuan 

yang akan dibelajarkan kepada peserta didik sebagai beban belajar melalui 

metode dan pendekatan tertentu. 

Sesuai dengan ketentuan standar isi, maka MTs Negeri 2 Malang dalam 

pembelajaran melaksanakan secara konsisten mata-mata pelajaran sesuai 

dengan standar isi, yang meliputi : 

a. Mata Pelajaran Agama 

1) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam diperuntukkan bagi yang menganut agama 

islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan 

membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 

Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai 

perwujudan dari pendidikan agama. 

Pendidikan Agama Islam di MTs  meliputi Al Quran Hadist, Aqidah 

Akhlak, Fiqih dan Bahasa Arab. 

Pendidikan Agama Islam di MTs bertujuan untuk : 

1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, 

dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, 

pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT; 

2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 

bertoleransi (tasamuh), berbudi pekerti luhur, menjaga 

keharmonisan secara personal dan sosial, mengembangkan 

budaya agama dalam komunitas sekolah dan mempunyai 
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karakter peduli dengan lingkungan sekitar baik di sekolah 

maupun di rumah serta bebas dari  narkoba. 

 

b. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan meliputi penghargaan terhadap hak-hak asasi 

manusia, kesetaraan gender, demokrasi, ketaatan pada hukum dan 

membayar pajak, dan sikap / perilaku anti KKN (korupsi, kolusi, dan 

nepotisme) serta anti narkoba. 

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas serta berbudi pekerti luhur dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama (berinteraksi) dengan bangsa-bangsa lain dalam 

percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  

4. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan 

patriotisme bela negara, dan cinta tanah air dalam upaya pelestarian 

fungsi lingkungan hidup untuk mencegah pencemaran dan keruskan 

lingkungan serta mempunyai tanggung jawab sosial dengan sesama. 
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c. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 

Indonesia. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis untuk mewujudkan karakter 

yang berbudi pekerti luhur. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

3. Menggunakan bahasa indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

4. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

5. Memahami bahasa indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan diantaranya berupa karya sastra yang 

berupa puisi, pantun, slogan dll yang memuat upaya perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup dan P4GN (Pencegahan, 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) 
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d. Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMP/MTs bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan dan 

tulis untuk mencapai tingkat literasi functional dalam bentuk text 

report yang bertemakan upaya pelestarian lingkungan hidup dan 

P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba) 

2. Memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris 

untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global. 

3. Mengembangkan pemahaman peserta didik tentang keterkaitan 

antara bahasa dengan budaya. 

Pembelajaran bahasa Inggris di MTs Negeri 2 Malang ditargetkan agar 

peserta didik dapat mencapai tingkat fungsional yakni berkomunikasi 

secara lisan dan tulis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.  

e. Mata Pelajaran Matematika 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta 

didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu 

berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1. Memahami konsep matematika dan mengaplikasikan konsep atau 

dalam pemecahan masalah sehari-hari khususnya masalah yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup. 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi untuk permasalahn yang berkaitan dengan 

kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan hidup dan 

pencegahan narkoba 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

 

f. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja 

dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek yang 

sangat penting bagi peserta didik yang merupakan bagian dari 

pembekalan kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di 

SMP/MTs menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses 

dan sikap ilmiah. 

Mata pelajaran IPA di SMP/MTs bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1. Meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 

ciptaanNya 
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2. Mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, 

konsep dan prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran 

terhadap adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

4. Melakukan inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir, bersikap dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, melestarikan lingkungan serta sumber daya alam untuk 

mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

7. Meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan 

sekitarnya melalui program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) 

8. Meningkatkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

 

g. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan 

peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan 

mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut. 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya 

2. Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan lingkungan 

untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup sebagai upaya untuk pelestarian fungsi lingkungan  
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3. Memiliki kemampuan dasar utuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

4. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

5. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

 

h. Mata Pelajaran Seni Budaya 

Mata Pelajaran seni budaya memiliki peranan dalam pembentukan 

pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan 

perkembangan anak dalam mencapai multikecerdasan yang terdiri atas 

kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, musikal, 

linguistik, logik matematik, naturalis serta kecerdasan adversitas, 

kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan 

emosional. 

Mata pelajaran Seni Budaya bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami konsep dan pentingnya seni budaya 

2. Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya 

3. Menampilkan kreativitas melalui seni budaya 

4. Menampilkan peran serta dalam seni budaya dalam tingkat lokal, 

regional, maupun global. 

5. Menerapkan kreativitas untuk ketrampilan membatik yang 

merupakan keunggulan lokal MTs Negeri 2 Malang  

6. Menerapkan jiwa seni dan kreativitas untuk membuat hasil karya 

yang berkaitan dengan Narkoba (poster anti Narkoba) dan 

lingkungan seperti kerajinan tangan (handycraf) yang berbahan 

dasar barang bekas, lukisan dan seni batik yang bertema lingkungan. 
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i. Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan 

motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-

mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan pola 

hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. 

Mata pelajaran jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola 

hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang 

terpilih 

2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang 

lebih baik 

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar 

4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi 

nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan. 

5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, 

kerjasama, percaya diri , demokratis dan anti Narkoba. 

6. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri 

sendiri, orang lain dan lingkungan 

7. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan 

yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik 

yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil serta 

memiliki sikap yang positif. 
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j. Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Mata pelajaran ini perlu diperkenalkan, dipraktekkan dan dikuasai 

peserta didik sedini mungkin agar mereka memiliki bekal untuk 

menyesuaikan diri dalam kehidupan global yang ditandai dengan 

perubahan yang sangat cepat. Untuk menghadapi perubahan tersebut 

diperlukan kemampuan dan kemauan belajar sepanjang hayat dengan 

cepat dan cerdas. Hasil-hasil teknologi informasi dan komunikasi 

banyak membantu manusia untuk dapat belajar secara cepat. Dengan 

demikian selain sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, teknologi 

informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi 

proses belajar yang pada akhirnya dapat mengadaptasikan peserta didik 

dengan lingkungan dan dunia kerja.  

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami teknologi informasi dan komunikasi 

2. Mengembangkan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

3. Mengembangkan sikap kritis, kreatif, apresiatif dan mandiri dalam 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

4. Menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi. 

5. Memanfaatkan peralatan TIK untuk membuat gambar, banner atau 

ajakan untuk melestarikan lingkungan dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

 

k. Mata Pelajaran Prakarya 

Mata Pelajaran Prakarya dapat digolongkan ke dalam pengetahuan 

transcience-knowledge, yaitu mengembangkan pengetahuan dan 

melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni dan teknologi. 

Pembelajaran ini melatih kemampuan ekspresi-kreatif untuk 

menuangkan ide dan gagasan yang dirasionalisasikan secara teknologis 
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sehingga keterampilan tersebut bermuara apresiasi teknologi terbarukan 

maupun kearifan lokal, hasil yang ergonomis serta aplikatif dan 

ekosistem dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. 

Mata pelajaran Prakarya bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Memfasilitasi pesertadidik mampu berekspresi kreatif melalui 

keterampilan teknik berkarya berbasis teknologi tepat guna dan seni, 

baik tradisional maupun modern, serta alami maupun artifisal. 

2. Membina peserta didik yang kritis terhadap kemajuan seni dan 

teknologis serta mampu memanfaatkan karya kearifan lokal sebagai 

dasar pengembangan pribadi yang berkarakter Indonesia, cerdas dan 

humanis. 

3. Melatih memanfaatkan media dan bahan berkarya seni dan 

teknologi. 

4. Menghasilkan karya jadi maupun apresiatif yang siap dimanfaatkan 

dalam kehidupan, dengan menerapkan kearifan lokal. 

5. Melatih keterampilan mencipta karya dengan memanfaatkan benda-

benda di sekitar baik bahan alami maupun buatan serta mendaur 

ulang sampah/benda-benda tidak terpakai yang ada di sekolah untuk 

mengatasi masalah sampah di sekolah 

 

C. PROGRAM MUATAN LOKAL 

 

1. Konsep dan Sifat Muatan Lokal 

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk 

keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata 

pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh 

satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran ketrampilan. 

Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang 

terdapat pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan 
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pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan 

di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan 

kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan 

mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum lokal mendukung 

dan melengkapi kurikulum nasional. 

Sifat dari muatan lokal harus Lingkup Keadaan dan Kebutuhan Daerah seperti 

melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu, sesuai dengan keadaan 

perekonomian daerah, meningkatkan penguasaan bahasa ibu untuk keperluan 

sehari-hari. 

2. Mata Pelajaran Muatan Lokal  

Mata pelajaran muatan lokal di MTsN 2 Malang  adalah Bahasa Jawa yang 

diberikan sejak kelas VII sampai dengan IX dengan alokasi 1 jam tatap muka 

perminggunya . 

Mata pelajaran Bahasa Daerah bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan bahasa 

daerah (Jawa) baik dengan teman sebaya maupun dengan orang yang 

lebih tua untuk mewujudkan karakter yang berbudi pekerti luhur. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa bahasa daerah (Jawa) serta 

untuk melestarikannya sebagai kekayaan budaya daerah 

3. Memahami bahasa daerah (Jawa) dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan diantaranya berupa karya sastra yang 

berupa geguritan, parikan, tembang dll yang memuat upaya perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup dan P4GN (Pencegahan, 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) 

Mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Menumbuh kembangkan karakter peduli terhadap kelestarian lingkungan 
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2. Melakukan tindakan atau upaya untuk mencegah pencemaran dan 

kerusakan lingkungan di sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat 

tinggal seperti pengolahan sampah, penghijauan, recycle dll 

 

3. Daftar Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Muatan Lokal 

 

MATA PELAJARAN : BAHASA DAERAH 

NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

  KELAS VII   

1. Mengapresiasi dongeng yang 

diperdengarkan. 

  

1.1   Menemukan isi dan pesan dongeng 
 

1.2   Memberikan tanggapan relevansi 

isi dan pesan dongeng dengan 

situasi sekarang 

2. Mengungkapkan berbagai 

informasi dan melalui wawancara 

  

2.1  Berwawancara dengan nara sumber 

dari berbagai kalangan dengan 

memperhatikan tatakrama 
 

2.2  Menyampaikan laporan hasil 

wawancara 

3 Membaca ragam teks sastra dan 

non sastra dengan berbagai teknik 

  

  

3.1   Menemukan pokok pikiran dengan 

cara membaca cepat minimal 50 

kata permenit 
 

3.2   Mengungkapkan isi guritan dengan 

cara membaca ekspresif 
 

3.3   Melagukan tembang dolanan 

4 Mengungkapkan pikiran, perasaan 

dan gagasan dalam bentuk narasi 

sederhana dengan huruf latin dan 

huruf Jawa 

4.1   Membuat kalimat menggunakan 

kata berawalan anuswara dan 

tripurusa. 
 

4.2   Menulis huruf jawa, ater-ater 

anuswara dan tripurusa 

5 Memahami cerita anak atau wacan 

bocah melalui kegiatan 

mendengarkan. 

  

5.1   Menemukan tema dan pesan cerita 

anak atau wacan bocah yang  

diperdengarkan. 
 

5.2  Melanjutkan cerita anak sesuai 

dengan imajinasi 



50 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

6 Mengungkapkan berbagai 

informasi dan pesan secara 

langsung 

6.1  Menyampaikan pesan secara lisan 

menggunakan ragam Bahasa Jawa 

dengan baik dan benar 

7 Memahami ragam teks berhuruf 

latin dan jawa dengan tehnik 

membaca cepat dan membaca 

Ekspresif. 

  

7.1   Menyimpulkan isi suatu teks 

berhuruf jawa dengan cara 

membaca cepat 
 

7.2. Membaca bacaan pacelathon 

dengan penuh penghayatan 

8 Mengungkapkan 

pikiran,gagasan,pendapat, dan 

perasaan melalui kegiatan menulis 

kreatif. 

  

8.1 .Membuat paragraf menggunakan 

basa rinengga 

(purwakanthi,paribasan Ian 

bebasan) 
 

8.2.   Membuat parikan dengan 

memperhatikan ciri dan kaidah 

penulisan 

 KELAS VIII  

1 Memahami unsur instrinsik 

tembang Macapat melalui kegiatan 

mendengarkan. 

1.1. Menyebutkanjenis tembang   

Macapat dan cirri- cirinya. 

 
  1 .2.  Menemukan isi, pesan yang 

terkandung dalam tembang 

Macapat. 

2 Mengungkapkan pikiran dengan 

bermain peran  dan perasaan 

 Bermain peran sesuai dengan naskah 

3 Memahami  teks melalui kegiatan 

membaca intensif 

3.1 .  Menemukan kalimat tunggal dan 

kalimat majemuk dalam bacaan 
 

  3.2   Menemukan gagasan utama dalam 

teks dengan membaca cepat 

4 Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan dan informasi dalam 

bentuk surat dan semboyan / sesanti 

dengan huruf latin dan hurufjawa. 

4.1 .  Menulis surat pribadi dengan 

menggunakan ragam bahasa Jawa 

yang baik dan benar. 

 
  4.2.   Menulis semboyan / sesanti dengan 

huruf latin dan huruf Jawa. 
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NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

5 Memahami unsur intrinsik dalam 

cerita fiksi (cerpen) yang 

dibacakan. 

5.1.   Menjelaskan tema dan latar cerita 

fiksi 

 
  5.2.   Mengidentifikasi karakter tokoh 

dalam cerita fiksi. 

6 Mengungkapkan pengalaman 

melalui kegiatan bercerita 

 Menceritakan riwayat hidup 

tokoh/pahlawan yang diidolakan 

7 Memahami ragam teks dengan cara 

membaca memindai/scaniing atau 

membaca cepat 

7.1 .   Menemukan isi secara tepat dari 

teks cerita wayang melalui kegiatan 

membaca 
 

  7.2.   Menemukan informasi secara cepat 

teks berhuruf jawa minimal 

8 Mengungkapkan kembali isi cerita 

fiksi dengan cara meringkas 

8.1 .  Menulis ringkasan / sinopsis cerita 

fiksi 
 

  8.2,   Menulis cerkak berdasarkan 

pengalaman pribadi 

  KELAS IX   

1.  Mengapresiasi cerita wayang yang 

di perdengarkan-perdengarkan 

1.1 Menemukan isi dan pesan dari 

cerita wayang 

    1.2. Mengenal karakter tokoh-tokoh 

dalam cerita wayang. 

    1.3  Menunjukan relevansi cerita 

wayang dengan situasi sekarang 

2.  Mengungkapkan perasaan, pikiran, 

informasi dan gagasan dalam 

berpidato dan berdiskusi 

2.1 .Berpidatolberceramah memberikan 

sambutan dalam berbagai 

keperluan dengan tema 

lingkungan. 

3.  Membaca ragam teks dengan cara 

membaca intensif dan membaca 

cepat. 

3.1.   Menemukan informasi dari 

beberapa artikel, majalah melalui 

kegiatan membaca insentif 

    3.2     Menemukan gagasan utama suatu 

teks berhuruf Jawa dengan 

membaca cepat 15 kata permenit 
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NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

4 Mengungkapkan perasaan, pikiran 

dan informasi dalam bentuk 

tembang 

4.1     Membuat tembang macapat 

sesuai dengan kaidah 

5 Mengapresiasi pementasan drama 

tradisional. 

5.1     Menemukan isi dan pesan 

pementasan drama tradisional. 

    5.2    Menanggapi pementasan drama 

tradisional 

6 Mengungkapkan gagasan, perasaan 

dan harapan melalui 

6.1     Berdoa dengan menggunakan 

ragam bahasa sesuai dengan 

harapan 

7 Memahami ragam teks non sastra 

dengan cara membaca ekstensif 

nyaring 

7.1     Membaca teks berita dengan 

intonasi, mimik yang tepat 

    7.2    Membaca teks berita dan 

pengumuman dengan intonasi, 

mimik yang tepat 

8 Mengungkapkan perasaan, gagasan 

dan 

8.1    Menulis geguritan tentang 

pengalaman pribadi. 

  informasi serta pengalaman dalam 

prosa dan puisi. 

8.2    Menulis berita dengan hurufjawa. 
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MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH) 

 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

KELAS VII 

1.  Memahami lingkungan hidup 

dan peran manusia sebagai 

makhluk sosial. 

1.1  Memahami konsep lingkungan hidup. 

1.2  Menjelaskan pengertian manusia sebagai 

makhluk sosial. 

1.3  Menjelaskan peran manusia dalam 

lingkungan hidup. 

1.4  Menjelaskan hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup dan lingkungan. 

2. Memahami hubungan saling 

ketergantungan dalam 

ekosistem. 

2.1  Menjelaskan pengertian konsep ekosistem. 

2.2  Mengidentifikasi jenis - jenis ekosistem. 

2.3  Mengidentifikasi pentingnya 

keanekaragaman makhluk hidup dalam 

pelestarian ekosistem. 

2.4  Memprediksi pengaruh kepadatan populasi 

manusia terhadap lingkungan. 

3. Memahami lingkungan 

sehatdan dapat menerapkan 

dalam kehidupan sehari - hari 

3.1 Membiasakan tindakan ramah lingkungan. 

3.2 Menerapkan budaya bersih dan sehat. 

3.3 Mendisain pola tata ruang yang sehat 

 

4.  Memahami pengertian sampah 

dan dampak nya dalam 

kehidupan sehari - hari 

4.1  Menjelaskan pengertian sampah dan 

jenisnya. 

4.2  Memprediksikan dampak sampah yang tidak 

ditangani terhadap kesehatan dan 

lingkungan 

5. Mengolah sampah menjadi 

barang yang bermanfaat 

5.1  Melakukan proses pemilahan sampah. 

5.2  Menjelaskan pemanfaatan sampah melalui 

prinsip 4 R ( replant, reuse, reduce, dan 

recycle). 

5.3  Memproses sampah menjadi bahan yang 

memiliki nilai tambah 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

KELAS VIII 

6. Mengenal sampah B3 (bahan 

beracun dan berbahaya) 

6.1  Mendefmisikan bahan beracun dan 

berbahaya (B3).  

6.2  Mengenal sampah B3 dari berbagai sumber 

(Rumah tangga, pabrik, dli).  

6.3  Mendiskusikan dampak negatif sampah B3.

  

6.4  Menjelaskan cara pembuangan sampah B3.

  

7. Menganalisa pencemaran 

lingkungan serta upaya 

mengatasi dampaknya dalam 

kehidupan sehari -hari 

7.1  Mendefmisikan pengertian pencemaran 

lingkungan.  

7.2  Mengidentifikasikan macam - macam 

pencemaran lingkungan dari berbagai 

macam sumber (disekolah, dan di luar 

sekolah).  

7.3  Mengklasifikasikan macam - macam 

pencemaran lingkungan berdasarkan 

mediumnya.  

7.4  Mengidentifikasi dampak 

negatifpencemaran lingkungan termasuk 

pemanasan global.  

7.5  Melakukan pencegahan dan cara mengatasi 

pencemaran lingkungan  

8. Mengidentifikasi Lingkungan 

fisik dan   perubahannya. 

8.1  Menjelaskan jenis-jenis lingkungan fisik dan 

perubahannya.  

8.2  Menjelaskan penyebab perubahan 

lingkungan fisik (iklim, aktifitas manusia, 

dan perubahan tata ruang)  

9. Menganalisa sumber daya alam 

dan pemanfaatannya serta 

dampak kerusakan lingkungan 

dan cara mengatasinya. 

9.1  Menjelaskan pengertian dan jenis sumber 

daya alam.  

9.2  Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui dan tidak 

dapat  diperbaharui.  
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

9.3  Mendeskusikan macam - macam kerusakan 

lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan, 

baik secara lokal maupun global.  

9.4   Melakukan upaya mengatasi kerusakan 

lingkungan  

KELAS IX 

10. Memahami perubahan siklus 

hidrologi dan dampaknya bagi 

lingkungan 

10.1  Menjelaskan perubahan sikius hidrologi 

yang ada saat ini dan penyebab 

perubahnnya 

10.2   Menjelaskan perubahan siklus hidrologi 

dapat menyebabkan kekeringan, banjir, dan 

berbagai macam penyakit. 

11. Memahami fungsi hutan dan 

laut bagi lingkungan 

(kehidupan) 

11.1  Menjelaskan fungsi hutan dan laut bagi 

Lingkungan (kehidupan) 

11.2  Menjelaskan faktor - faktor yang 

menyebabkan kerusakan hutan dan 

pencemaran laut. 

11.3  Mengidentifikasikan dampak kerusakan 

hutan dan pencemaran laut bagi kehidupan. 

11.4  Menjelaskan kebijakan pemerintah dalam 

upaya untuk melindungi hutan dan laut 

12. Menerapkan tindakan 

konservasi lingkungan 

12.1  Membiasakan diri bertindak sesuai dengan 

etika lingkungan. 

12.2  Memanfaatkan lahan kosong untuk 

budidaya flora dan fauna 

12.3   Melakukan penghijauan didalam atau luar 

 sekolah. 

12.4  Melakukan tindakan penghematan energi. 

12.5  Memanfaatkan energi alternatif 

  

Strategi pelaksanaan muatan lokal: 

1. Bahasa Daerah yang terintegrasi dengan Lingkungan Hidup dengan 

alokasi waktu 2 jam pelajaran. 
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2. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dengan alokasi waktu 1 jam 

pelajaran yang dilaksanakan secara monolitik untuk kelas IX dan 

terintegrasi pada semua mata pelajaran dan pengembangan diri untuk kelas 

VII dan VIII 

D. Kegiatan Pengembangan Diri/Penumbuhan Karakter  

1.  Rasional  

Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi 

pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelec) dan tubuh anak. Bagian-

bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan 

hidup anak-anak kita.  

Demikian dinyatakan oleh Kihajar Dewantara.   

 Oleh karena itu, transformasi pendidikan nasional Indonesia harus 

menempatkan karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan 

nasional berdampingan dengan intelektualitas yang tercermin dalam 

kompetensi yang dapat diwujudkan. Dengan karakter yang kuat-tangguh 

beserta kompetensi yang tinggi, yang dihasilkan oleh pendidikan yang baik, 

pelbagai kebutuhan, tantangan, dan tuntutan baru dapat dipenuhi atau diatasi. 

Oleh karena itu, selain pengembangan intelektualitas, pengembangan 

karakter peserta didik sangatlah penting  menempatan potensi-potensi 

intelektual dan karakter peserta didik sebagai tujuan.   

   Demikian juga laporan Delors untuk pendidikan abad XXI, 

sebagaimana tercantum dalam buku Pembelajaran: Harta Karun di Dalamnya, 

menegaskan bahwa pendidikan abad XXI bersandar pada lima tiang 

pembelajaran sejagat (five pillar of learning), yaitu learning to know, learning 

to do, learning to live together, dan learning to beserta learning to transform 

for oneself and society.   

  

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
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bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

2. Lima nilai utama  

Lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai 

yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai 

utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut:   

1) Religius; Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap 

Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku  melaksanakan 

ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan 

agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk 

agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi 

sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan 

sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan).  

2) Nasionalis; Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, 

dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan  

yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain 

apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa,rela 

berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga 

lingkungan,taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, 

suku,dan agama.   

3) Mandiri; Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, 

waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai 

mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya 

juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang 

hayat.   
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4) Gotong Royong; Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan 

menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan 

persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan,  memberi 

bantuan/ pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai 

gotong royong antara lain menghargai, kerja  sama, inklusif, komitmen 

atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolongmenolong, 

solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 

kerelawanan.   

5) Integritas; Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai.  

  

3. Sembilan Prinsip Penumbuhan Karaker  

Penumbuhan karakter di sekolah menerapakan sembilan prinsip berikut;   

1) Nilai-nilai Moral Universal; penumbuhan karakter berfokus pada 

penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat 

didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang 

agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya.   

2) Holistik Gerakan PPK; penumbuhan dilaksanakansecara holistik, 

dalam arti pengembangan fisik (olah raga), intelektual (olah pikir), 

estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara 

utuh-menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, berbasis pada 

pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan 

komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.   

3) Terintegrasi; pelaksanaan di sekolah dikembangkan dan 

dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan 

mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan 

program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan 

pendidikan.  
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4) Partisipasi; penumbuhan karakter dilakukan dengan 

mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai 

pemangku kepentingan pendidikan sebagai  gerakan. Kepala sekolah, 

pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain 

yang terkait menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan 

kekhasan sekolah yang diperjuangakan, menyepakati bentuk dan 

strategi pelaksanaan Gerakan.   

5) Kearifan Lokal; gerakan bertumpu dan responsif pada kearifan lokal 

nusantara yang beragam dan majemuk agar pergerakan menjadi 

kontekstual dan membumi.   

6) Kecakapan Abad XXI; gerakan penumbuhan karakter merupakan 

usaha mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh 

peserta didik untuk hidup pada abad XXI, antara lain kecakapan 

berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking), 

kecakapan berkomunikasi (communication skill), termasuk 

penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran 

(collaborative learning).   

7) Adil dan Inklusif; penumbuhan dikembangkan dan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, 

menghargai kebinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung 

harkat dan martabat manusia.   

8) Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik;  Gerakan 

dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan 

peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, 

agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan maksimal.   

9) Terukur; gerakan dikembangkan dan dilaksanakan agar dapat dimati 

dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Dalam hubungan ini 

komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-nilai utama karakter yang 

menjadi prioritas pengembangan di sekolah dalam sebuah sikap dan 

perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif; 

mengembangkan programprogram penguatan nilai-nilai karakter 

bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah; dan 
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mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan 

pemangku kepentingan pendidikan.  

  

4. Struktur Kurikulum  

Struktur Kurikulum penumbuhan melalui tiga cara, yaitu:   

1) Mengintegrasikan pada mata pelajaran yang ada di dalam struktur 

kurikulum dan mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) melalui kegiatan 

intrakurikuler dan kokurikuler. Sebagai kegiatan intrakurikuler dan 

kokurikuler, setiap guru menyusun dokumen perencanaan pembelajaran 

berupa Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai 

mata pelajarannya masing-masing. Nilai-nilai utama penumbuhan 

karakter diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran masing-masing. Misalnya,mata pelajaran 

IPA untuk SMP mengintegrasikan nilai nasionalisme dengan mendukung 

konservasi energi pada materi tentang energi.   

2) Mengimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan 

oleh satuan pendidikan. Pada kegiatan ekstrakurikuler, satuan pendidikan 

melakukan penguatan kembali nilai-nilai karakter melalui berbagai 

kegiatan.   

3) Kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dibentuk dalam proses 

kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah. 

Kegiatankegiatan dilakukan di luar jam pembelajaran untuk memperkuat 

pembentukan karakter sesuai dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana 

dan prasarana di setiap satuan pendidikan. Struktur pendukung lain yang 

terdiri atas: (a). Ekosistem dan budaya sekolah; mewujudkan tata kelola 

yang sehat, hubungan antarwarga sekolah yang harmonis dan saling 

menghargai, lingkungan sekolah yang bersih, ramah, sehat, aman, dan 

damai. (b) Pendidikan keluarga dan masyarakat; menjalin keselarasan 

antara pendidikan di sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat.  
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5. Penilaian  

Penilaian dilakukan pada tingkat pendidik dan evaluasi dilakukan pada 

tingkat satuan pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian 

sikap dan keterampilan.   

E. Pengembangan  Literasi  

1.  Pengertian  

Literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf/aksara yang di 

dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Namun lebih dari itu, 

makna literasi juga mencakup melek visual yang artinya "kemampuan untuk 

mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual (adegan, 

video, gambar)." (Wikipedia). Berdasakan itu, kami menyatakan bahwa 

melek membaca dan menulis menjadi ruh gerakan literasi sekolah. 

Pengembangan lebih lanjut sekolah memfasilitasi siswa meningkatkan melek 

budaya, tata nilai, lingkungan, maupun peradaban secara luas.   

Pengertian Literasi Sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan 

mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ 

atau berbicara. GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara 

menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang 

warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.  

  

2. Tujuan  

Tujuan Umum   

Menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan 

ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah 

agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.   

  

Tujuan Khusus   

1) Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah.   

2) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat.   
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3) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan 

ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan.   

4) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam 

buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.  

  

 3. Kompetensi Literasi  

Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) menjabarkan bahwa 

komponen literasi informasi yang terdiri atas literasi dasar, literasi 

perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Komponen 

literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut.   

1) Literasi Dasar (Basic Literacy) Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu 

kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan 

menghitung (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk 

memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), 

mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing) 

berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.   

2) Literasi Perpustakaan (Library Literacy) Literasi Perpustakaan (Library 

Literacy), antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan 

fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, 

memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang 

memudahkan dalam menggunakan Panduan Gerakan Literasi Sekolah di 

Sekolah Menengah Atas perpustakaan, memahami penggunaan katalog 

dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami 

informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, 

pekerjaan, atau mengatasi masalah.   

3) Literasi Media (Media Literacy) Literasi Media (Media Literacy), yaitu 

kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, 

seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media 

digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.   

4) Literasi Teknologi (Technology Literacy) Literasi Teknologi 

(Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang 
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mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti lunak 

(software), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. 

Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, 

mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga 

pemahaman menggunakan komputer (Computer Literacy) yang di 

dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, 

menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program 

perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena 

perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam 

mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.   

5) Literasi Visual (Visual Literacy) Literasi Visual (Visual Literacy), adalah 

pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, 

yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan 

memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan 

bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik 

dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital (perpaduan ketiganya 

disebut teks multimodal), perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di 

dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar benar perlu disaring 

berdasarkan etika dan kepatutan.  

4. Model Program Literasi  

Berberapa model yang ditawarkan Kemendikbud sebagai berikut:  



64 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

  

5. Pentahapan  Kegiatan  

Kegaitan pengembangan literasi, sesuai panduan,  sebagai gerakan 

berkelanjutan dikelompokan dalam tiga tahap. 

1) Kegiatan Meningkatkan Pembiasaan   

Melalui kegiatan yang difasilitasi guru yang diintegrasikan 

dalam pembelajaran. Contoh,   

• guru memberikan peluang membaca di awal pembelajaran  

• guru memberi tugas siswa belajar di perpustakaan.   

• siswa mencari bahan bacaan sendiri.  

• guru menugaskan siswa menganalisis dan merumuskan 

resume  

• meningkatkan daya baca siswa dengan dukungan buku, e-

book, dan teknologi digital  
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2) Kegiatan  Pengembangan 

Tahap pengembangan merupakan kelanjutan dari tahap 

pembliasaan. Sekolah mengagedakan berbagai kegiatan 

seperti pada contoh berikut:   

a) mengasah kemampuan peserta didik dalam menanggapi 

buku pengayaan secara lisan dan tulisan dalam diskusi  

b) membangun interaksi antarpeserta didik dan antara 

peserta didik dalam agenda khusus presentasi buku.  

c) mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir 

kritis, analitis, kreatif, dan inovatif; seperti lomba 

menulis risensi atau menyajikan kritik buku.  

d) mendorong peserta didik untuk selalu mencari 

keterkaitan antara buku dalam kegiatan pengenalan alam 

sekitarnya.  

e) Lomba menyajikan jurnal membaca buku.  

3) Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan literasi pembelajaran  adalah mengembangkan 

pengalaman belajar siswa baik yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran maupun kegiatan mandiri. Kegiatan ini 

bertujuan:  

a) mengembangkan kemampuan memahami teks dan 

mengaitkannya dengan pengalaman pribadi sehingga 

terbentuk pribadi pembelajar sepanjang hayat;   

b) mengembangkan kemampuan berpikir kritis; dan   

c) mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara 

kreatif (verbal, tulisan, visual, digital) melalui kegiatan 

menanggapi teks buku bacaan dan buku pelajaran.  

  

Contoh kegiatan literasi yang diintegrasikan dalam 

pemepelajaran  

a) Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam 

pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan 

nyaring, membaca dalam hati, membaca bersama, 
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dan/atau membaca terpandu diikuti kegiatan lain 

dengan tagihan non-akademik atau akademik.   

b) Kegiatan literasi dalam pembelajaran dengan tagihan 

akademik   

c) Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami 

teks dalam semua mata pelajaran (misalnya, dengan 

menggunakan graphic organizers ).   

d) Menggunakan lingkungan fisik, sosial dan afektif, 

dan akademik disertai beragam bacaan (cetak, visual, 

auditori, digital) yang kaya literasi di luar buku teks 

pelajaran untuk memperkaya pengetahuan dalam 

mata pelajaran.   

e) Penulisan biografi siswa-siswa dalam satu kelas 

sebagai proyek kelas.  

f) Aplikasi teknologi dalam pembelajaran.  

g) Pemanfaatan jejaring dalam kegiatan kolaborasi antar 

siswa dalam satuan pendidikan dan antarsatuan 

pendidikan. 
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F. KEGIATAN EKTRA KURIKULER 

    Ekstrakurikuler di Mts Negeri 2 Malang terdiri dari: 

    1. Ekstrakurikuler wajib adalah Kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib 

diselenggarakan oleh Mts Negeri 2 Malang dan wajib diikuti oleh seluruh 

peserta didik. 

Bentuk Kegiatan Ekstrakurikulernya berupa Kepramukaan  

NO EKSTRA 

KURIKULER 

HARI WAKTU PEMBINA TUJUAN KET 

1 Pramuka Jum'at 13.30 - 

15.30 

1.  Agus 

Nawawi 

2. Muhammad 

Irfan 

3. Eko 

Rudianto 

4. Nadia 

Retno 

5. Humam 

Farhan 

Aziz 

1) Mengembangkan jiwa kepemimpinan pada peserta didik. 

2) Sebagai wadah berlatih organisasi. 

3) Melatih peserta didik agar terampil dan mandiri. 

4) Mengembangkan jiwa sosial dan peduli kepada orang lain. 

5) Melatih peserta didik untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan 

tepat. 

6) Mengenalkan beberapa usaha pelestarian alam, sikap ramah terhadap 

lingkungan, kebiasaan diri hidup bersih dan sehat. 

Wajib 
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2 QIROATI SENIN-

JUM’AT 

07-09.40 Team Qiro’ati 1. Melatih peserta didik untuk menguasai dengan cepat dan tepat tata 

cara membaca Al Qur’an  

2. Melatih peserta didk menghafal surat pendek (JUZZ AMMA) 

3. Melatih Peserta didik Menghafal do’a do’a harian 

4. Melatih peserta didik menghafal Al Qur’an Bagi yang telah lulus 

Program Qiroati  

wajib 

 



69 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

2.  Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan adalah Kegiatan Ekstrakurikuler yang 

dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh MTs Negeri 2 Malang dan 

dapat diikuti oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-

masing. 

NO 
EKSTRA 

KURIKULER 
HARI WAKTU PEMBINA TUJUAN KET 

  

1 Palang    

Merah  Remaja 

(PMR) 

Sabtu  13.00 – 

15.00 

Vita susanti a) Peserta didik dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan 

pengetahuan dan keterampilan kepalang merahan yang diwujudkan 

dalam kegiatan Tri Bakti PMR  

b) para anggota PMR akan menjadi teladan di lingkungannya (peer 

leader) serta kader dan relawan PMI di masa mendatang 

c) Melatih praktik PPPK 

d) Mengembangkan jiwa sosial dan peduli kepada orang lain 

e) Peserta didik mengetahui Kebersihan dan Kesehatan  diri serta tata 

cara melakukan Pertolongan Pertama (PP)  

f) Pengenalan obat-obatan dan pembidaian 

Pilihan 

2 KIR Sabtu 12.00 - 

13.30 

1. Sulyat, MSi 

2. Lely Hijry,SP.d 

 

a) Meningkatkan kompetensi berfikir kritis dan lancar berkomunikasi. 

b) Mempersiapkan peserta didik menghasilkan karya ilmiah agar dapat 

berprestasi baik tingkat daerah maupun nasional.  

c) Membekali peserta didik dengan sikap ilmiah misalnya jujur, rasa 

ingin tahu, kreatif, berfikir kritis dan analitis 

d) Mengembangkan langkah – langkah ilmiah dalam menyelesaikan 

suatu masalah 

Pilihan 
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NO 
EKSTRA 

KURIKULER 
HARI WAKTU PEMBINA TUJUAN KET 

e) Melestarikan lingkungan melalui implementasi hasil penelitian (hasil 

KIR) 

3.  

 

Latihan olah-bakat olah-minat 

1. Olahraga: 

 

   a) Melatih peserta didik terampil dalam bidang olahraga 

b) Menyiapkan peserta didik dalam kegiatan  AKSIOMA  

c) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan AKSIOMA dan  

   

    

 

 Futsal Kamis 14.30 -  

16.00 

Choirul Luqman, 

S.Pd 

Pilihan 

 sepak  bola Kamis 

sabtu 

14.30 - 

16.00 

Rudi Agust I, 

SP.d 

 

Pilihan 

 Bulu tangkis Kamis 

sabtu 

14.30 - 

16.00 

Yulis Sudianto Tujuan bulu tangkis 

a) Menumbuhkan generasi siswa yang sportif dan enerjik. 

b) Memberikan wadah dalam pengembangan minat dan bakat generasi 

muda dalam cabang olahraga bulutangkis. 

c) Meningkatkan kedisiplinan siswa; 

d) Memupuk bakat para siswa dalam bidang olahraga khususnya 

Bulutangkis; 

 

 



71 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

NO 
EKSTRA 

KURIKULER 
HARI WAKTU PEMBINA TUJUAN KET 

 Bola voly Kamis 

sabtu 

14.30 - 

16.00 

Satria D Tujuan voly 

a) Untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani 

b) Sebagai wadah untuk menampung/menyalurkan minat dan bakat 

siswa. 

c) Sebagai kreatifitas siswa dibidang olah raga. 

d) Untuk memupuk dan menumbuhkan sprotivitas 

e) Sebagai bekal bagi siswa, apabila nanti mereka terjun di masyarakat. 

 

 Atletik Kamis 

sabtu 

 Mujianto a) Melatih peserta didik terampil dalam bidang olahraga 

b) Menyiapkan peserta didik dalam kegiatan  AKSIOMA 

c) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan AKSIOMA dan  

  

    

 

4.   Seni Musik 

Band 

Sabtu 14.00-

15.30 

Anas Fahrudin Melatih peserta didik terampil dalam bidang seni musik  

a) Menyiapkan peserta didik dalam kegiatan lomba dan kegiatan 

interen   

b) Mengikutsertakan peserta didik dalam lomba dan kegiatan interen 

Pilihan 

 Seni Bela Diri Sabtu  Saimin 

Agus 

a) Mengembangkan budaya daerah  Pilihan 

b) Melatih peserta didik terampil dalam bidang seni patrol  

 

Pilihan 

 Jurnalistik Sabtu 12.30 - 

14.30 

Dra. Tri Sadono 

S 

Lupita B 

a) Pengertian dan sejarah singkat jurnalistik. 

b) Kode etik jurnalistik, 

c) Jurnalistik dan sastra. 

d) Peliputan bermetode ilmiah. 

e) Peliputan selidik beretika. 
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NO 
EKSTRA 

KURIKULER 
HARI WAKTU PEMBINA TUJUAN KET 

f) Peliputan selidik bersastra. 

g) Cara menulis berita, teknik menulis artikel, teknik pengumpulan 

berita. 

h) Cara penggunaan perangkat elektronik pendukung tugas jurnalistik 

(kamera digital,  alat  perekam suara, laptop/ komputer). 

i) Cara penggunaan software pendukung tugas jurnalistik  

 Seni Lukis 

kaligrafi 

Sabtu 12.30 - 

14.30 

Ahmad Alfan 

 

a) Pengenalan unsur-unsur melukis (kaligrafi) 

b) Prinsip menggambar bentuk 3D 

c) Sketsa dasar 

d) Menggambar bentuk dasar 

e) Membuat gambar tema lingkungan 

f) Membuat desain poster dengan tema (seruan / ajakan mencegah 

pencemaran dan kerusakan lingkungan) 

g) Membuat poster dengan menggunakan kanvas sesuai dengan desain 

yang sudah dibuat 

Pilihan 

 Paduan Suara insidental  Wahyu L 

Bambang 

a) Melatih peserta didik tentang Pernafasan 

b) Melatih peserta didik tentang Vokal suara 

c) Melatih peserta didik menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan 

Mengheningkan Cipta, Lagu Nasional (Syukur, Terima Kasihku, 

Rayuan Pulau Kelapa, Desaku) 

d) Melatih peserta didik menyanyikan Yel-Yel Adiwiyata 

e) Persiapan peserta didik untuk mengisi acara di wisuda 

 

5.  Keagamaan   
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NO 
EKSTRA 

KURIKULER 
HARI WAKTU PEMBINA TUJUAN KET 

Al Banjari Sabtu  Khusnul a) Teknik Vokal 

b) Teknik pukulan dasar dan pukulan kombinasi 

c) Teknik penyaduran syair lagu dengan dikaitkan pada tema lingkungan 

seperti lagu: kiamat (nasydaria), kelahiran rosul, Lagu Pop Qasidah 

Bimbo “Alam Nusantara” 

d) Penataan kostum penampilan menggunakan bahan ramah alam/bahan 

bekas 

Pilihan 

 Seni baca  

   A1-Qur'an 

Sabtu  Ust Basori a) Mengembangkan seni baca A1-Qur'an  

b) Mempelajari teknik pernafasan, Makhroj  

c) Vokal 

d) Pembacaan ayat suci Al – Qur’an tentang  lingkungan  

1. Surah Al A’raf [7] Ayat 56-58 tentang Peduli Lingkungan 

2. Surat Ar Rum [30] ayat 41-42 tentang Larangan Membuat Kerusakan 

di Muka Bumi 

3. Surat Al-Qashash [28], ayat 77 tentang larangan merusak bumi 

4. Surat Al-An’am [6], ayat 38 tentang pelestarian satwa 

Pilihan 

 Tahfidz  kamis Lailatul Badriyah a) Menjaga kemurnian dan keutuhan alqu’an sebagai kitab suci umat islam 

b) Mampu membaca al-Quran sesuai tajwid beserta ilmunya. 

c) Mencintai al-Quran dengan menyenangi bacaan dan mendengarkannya dimanapun berada. 

d) Memiliki akhlakul karimah yang mencakup: adab membaca dan mendengar al-Quran, 

adab shalat berjamaah dan adab di masjid. 

e) Tumbuhnya adab seorang penuntut ilmu (thalib) seperti: cinta buku, gemar menghadiri 

majlis ta’lim, gemar di masjid, hormat kepada orang-orang berilmu, dll. 
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NO 
EKSTRA 

KURIKULER 
HARI WAKTU PEMBINA TUJUAN KET 

 Bimbingan prestasi OSN 

 Matematika Kamis 

sabtu 

 1. Dewi Masula 

2. Maria Ulfa 

a) Menyediakan sarana maupun waktu yang memungkinkan siswa 

didik untuk mengembangkan potensi, bakat dan kemampuannya 

secara optimal, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya dan 

berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya maupun 

kebutuhan masyarakat. 

b) Mengidentifikasi, membina, memupuk dan meningkatkan potensi-

potensi siswa secara utuh. 

c) Meningkatkan aspek afektif yang berupa nilai moral, social dan 

psikomotor untuk menyeimbangkan aspek kognitif siswa. 

d) Menyediakan layanan pengembangan minatnya, juga membantu 

siswa agar mempunyai semangat baru untuk lebih giat belajar serta 

menanamkan rasa 

Pilihan 

 - IPA Kamis 

sabtu 

 1. Yuliarty T 

2. Rosa 

a) Berpartisipasi aktif dalam program pendidikan Nasional dalam 

pengembangan diri siswa 

b) Ekstrakurikuler OLIMP IPA merupakan ekstrakurikuler yang 

diadakan untuk mempersiapkan olimpiade sains khususnya untuk 

Ilmu Pengetahuan Alam. 

c) Mempersiapkan peserta didik siap bersaing dalam ajang perlombaan 

non akademik maupun akademik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan 

Tingkat di atasnya 
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NO 
EKSTRA 

KURIKULER 
HARI WAKTU PEMBINA TUJUAN KET 

 - IPS Kamis 

sabtu 

 4. Ernia S 

5. Hardaning C 

6. Santoso Ilham 

a) Berpartisipasi aktif dalam program pendidikan Nasional dalam 

pengembangan diri siswa 

b) Ekstrakurikuler OLIMP IPS merupakan ekstrakurikuler yang 

diadakan untuk mempersiapkan olimpiade sains khususnya untuk 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

c) Mempersiapkan peserta didik siap bersaing dalam ajang 

perlombaan non akademik maupun akademik di tingkat Kabupaten, 

Provinsi dan Tingkat di atasnya 

Pilihan 
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G. Bimbingan Konseling 

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari proses pendidikan 

memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam pengembangan kualitas 

manusia Indonesia yang telah diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional 

di dalam : Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 yaitu : (1) beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) 

memiliki pengetahuan dan keterampilan,(4) memiliki kesehatan jasmani dan 

rohani, (5) memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta (6) memiliki 

rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut 

mempunyai implikasi imperatif (yang mengharuskan) bagi semua tingkat 

satuan pendidikan untuk senantiasa memantapkan proses pendidikannya 

secara bermutu ke arah pencapaian tujuan pendidikan tersebut. 

Dengan demikian, pendidikan yang bermutu adalah suatu proses yang 

menghantarkan peserta didik kearah pencapaian perkembangan diri yang 

optimal. Hal ini karena peserta didik sedang berkembang ke arah kematangan 

atau kemandirian. 

Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri merupakan 

bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar 

mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bimbingan dan konseling 

pribadi, sosial, belajar dan karir, melalui berbagai jenis pelayanan dan kegiatan 

pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

Pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling MTS disusun 

sebagai upaya memperjelas dan mempermudah dalam pencapaian tujuan yang 

telah menjadi keputusan atau kesepakatan bersama dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan pada umumnya. 

1. Bidang Layanan Bimbingan dan Konseling 

a. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan 

mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi 

sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara 

realistik. 
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b. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta 

mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif 

dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial 

yang lebih luas. 

c. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam 

rangka mengikuti pendidikan sekolah / madrasah dan belajar secara 

mandiri. 

d. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta 

didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan 

mengambil keputusan karir. 

2. Tujuan layanan Bimbingan Konseling 

Tujuan layanan bimbingan konseling disekolah secara umum adalah: 

a. Konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik 

dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan 

merencanakan masa depan yang dimaksud agar peserta didik 

mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri serta menerima 

secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih 

lanjut. 

b. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan, dimaksud agar 

peserta didik mengenal secara obyektif terhadap lingkungan, baik 

lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya yang syarat 

dengan nilai dan norma-norma, maupun lingkungan fisik dan 

menerima berbagai lingkungan itu secara positif dan dinamis pula.  

c. Memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi peserta 

didik secara optimal. 

       Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling disekolah secara khusus 

adalah: 

”Tercapainya perkembangan peserta didik sesuai dengan kompetensi 

dasar  yang dimiliki dengan mengembangkan tugas perkembangan.” 

3. Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling 
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a. Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami 

diri dan lingkungannya. 

b. Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu 

mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang 

dapat menghambat perkembangan dirinya. 

c. Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi 

masalah yang dialaminya. 

d. Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu 

peserta didik memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai 

potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. 

4. Prinsip dan Asas Bimbingan dan Konseling 

a. Prinsip-prinsip konseling berkenaan dengan sasaran layanan, 

permasalahan yang dialami peserta didik, program pelayanan, serta 

tujuan dan pelaksanaan pelayanan. 

b. Asas-asas konseling meliputi asas (1) kerahasiaan, (2) Kesukarelaan,      

(3) keterbukaan, (4) kekinian, (5) kemandirian, (6) kegiatan, (7) 

kedinamisan, (8) keterpaduan, (9) kenormatifan, (10) keahlian,  (11) 

alih tangan dan   (12) tut wuri handayani. 

5. Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 

a. Layanan Orientasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik memahami lingkungan baru, seperti 

lingkungan satuan pendidikan bagi peserta didik baru, dan obyek-

obyek yang perlu dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta 

mempermudah dan memperlancar peran di lingkungan baru yang 

efektif dan berkarakter. 

b. Layanan Informasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi 

diri, sosial, belajar, karir/ jabatan, dan pendidikan lanjutan secara 

terarah, objektif dan bijak. 

c. Layanan Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan 

penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, 



79 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

peminatan/lintas minat/pendalaman minat, program latihan, magang, 

dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif dan bijak. 

d. Layanan Penguasaan Konten, yaitu layanan bimbingan dan konseling 

yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama 

kompetensi dan atau kebiasaan dalam melakukan, berbuat atau 

mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di 

sekolah/madrasah, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan tuntutan 

kemajuan dan berkarakter-cerdas yang terpuji, sesuai dengan potensi 

dan peminatan dirinya. 

e. Layanan Konseling Perorangan, yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah 

pribadinya melalui prosedur perseorangan. 

f. Layanan Bimbingan Kelompok, yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, 

kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan 

pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu sesuai 

dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok. 

g. Layanan Konseling Kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling 

yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan 

masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang 

terpuji melalui dinamika kelompok. 

h. Layanan Konsultasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh 

wawasan, pemahaman, dan cara-cara dan atau perlakuan yang perlu 

dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter-

cerdas yang terpuji. 

i. Layanan Mediasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan 

memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan 

karakter-cerdas yang terpuji. 

j. Layanan Advokasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya 
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yang tidak diperhatikan dan/atau mendapat perlakuan yang salah 

sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji. 

6. Format Layanan Bimbingan dan Konseling 

a. Individual, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang 

melayani peserta didik secara perorangan. 

b. Kelompok, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang 

melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. 

c. Klasikal, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang 

melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar.  

d. Lapangan, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang 

melayani seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar 

kelas atau lapangan. 

e. Pendekatan Khusus/Kolaboratif  yaitu format kegiatan bimbingan dan 

konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui 

pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. 

f. Jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang 

melayani kepentingan peserta didik melalui media dan/atau saluran 

jarak jauh, seperti surat adan sarana elektronik. 

7. Jadwal Kegiatan 

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan program Layanan Bimbingan dan Konseling 

di  MTs Negeri 2 Malang dilaksanakan melalui  : 

1. Kontak langsung/Tatap muka dengan peserta didik  

a. Secara terjadwal satu jam  secara klasikal 

untuk menyelenggarakan layanan orientasi layanan informasi, 

layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, 

dan instrumentasi. 

b. Di luar jam pembelajaran 

2. Kegiatan tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan   

layanan konseling perorangan,, layanan bimbingan  kelompok, 

layanan konseling kelompok,dan mediasi, serta kegiatan lainnya yang 

dapat dilaksanakan di luar kelas 
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3. Satu kali kegiatan layanan/pendukung konseling di luar kelas/di luar 

jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap 

muka dalam kelas. 

4. Tidak kontak langsung/non tatap muka malalui Himpunan data 

kunjungan rumah, konferensi kasus, Kolaborasi, Konsultasi. 

8. Penilaian Kegiatan 

1. Penilaian hasil kegiatan pelayanan Bimbingan dan konseling  dilakukan 

melalui: 

• Penilaian segera, yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan 

kegiatan pendukung bimbingan dan konseling  untuk mengetahui 

perolehan peserta didik yang dilayani. 

• Penilaian jangka pendek, yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu 

minggu sampai dengan satu bulan) setelah satu jenis layanan dan 

atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling diselenggarakan 

untuk mengetahuidampak layanan/kegiatan terhadap peserta didik. 

• Penilaian jangka panjang, yaitu penilaian dalam waktu tertentu(satu 

bulan sampai dengan satu semester) setelah satu atau beberapa 

layanan kegiatan pendukung Bimbingan dan konseling 

diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan dan 

atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling  terhadap 

peserta didik. 

2. Penilaian proses kegiatan pelayanan Bimbingan dan konseling 

dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur 

sebagaimana tercantum di dalam RPL ( Rencana Pelaksanaan Layanan 

) dan Pendukung Layanan, untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan. 
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BAB III 

PENGATURAN BEBAN BELAJAR 

A. Pengaturan Beban Belajar 

Beban belajar ditentukan berdasarkan penggunaan sistem 

pengelolaan program pendidikan yang berlaku di sekolah pada umumnya saat 

ini, yakni menggunakan sistem kredit semester (SKS). Adapun pengaturan 

beban belajar pada sistem tersebut sebagai berikut.  

a. Penyelenggaraan sks mengikuti juknis Panduan sks yang diterbitkan 

kementerian agama (KEMENAG RI) 

b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada SKS dialokasikan 

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum.  

c. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada 

semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara 

fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap.  

d. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam 

pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam 

pembelajaran tambahan mempetimbangkan kebutuhan peserta didik dalam 

mencapai kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain 

yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum 

standar isi.  

e. 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. Untuk kegiatan praktik di sekolah kami, 

misalnya pada kegiatan praktikum bahasa Inggris yang berlangsung selama 

2 jam pelajaran setara dengan 1 jam pelajaran tatap muka, sesuai yang 

tertulis pada struktur kurikulum MTs Negeri 2 Malang. 
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1. Rasionalisasi Pemanfaatan Tambahan 2 Jam pelajaran 

Beban belajar tambahan di MTs Negeri 2 Malang adalah 1 Jam pelajaran 

untuk TIK untuk kelas VII untuk kelas IX serta 1 jam untuk mata pelajaran 

Bahasa Daerah.  

 Pengaturan Alokasi waktu Pembelajaran Satu jam pembelajaran tatap 

muka, Jumlah jam pembelajaran per minggu, minggu efektif per tahun 

Pelajaran, waktu pembelajaran I jam per tahun 

 

Kelas 

Satu jam 

pembelajaran 

tatap muka 

Jumlah jam 

pembelajaran 

per minggu 

Minggu 

efektif 

per tahun 

Pelajaran 

Waktu 

pembelajaran 

/ jam per 

tahun 

VII 40 menit 47 41 

1440 Jampel 

(57.600 

menit) 

VIII 40 menit 46 41 

1440 Jampel 

(57.600 

menit) 

IX 40 menit 46 30 

1440 Jampel 

(57.600 

menit) 

 

2. Pemanfaatan 50% dari Jumlah waktu kegiatan tatap muka untuk 

Penugasan terstruktur (TT Tugas Terstruktur) dan Kegiatan Mandiri 

Tidak Terstruktur (KMTT) 

Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur dalam sistem paket untuk MTs Negeri 2 Malang adalah antara 

(0 - 50)% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang 

bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan 

potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. 

 

3. Pengaturan Beban Belajar SKS 

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti 

peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun 

pembelajaran. Adapun ketentuan pengaturan beban belajar dalam SKS 

adalah sebagai berikut:  
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4. Komponen Beban Belajar 

Beban belajar SKS terdiri dari beberapa komponen, yaitu:  

a) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses 

interaksi antara  peserta  didik dengan guru.  

b) Kegiatan/penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang 

berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang 

dirancang oleh guru untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu 

penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh guru.   

c) Kegiatan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa 

pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh 

pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaiannya 

diatur oleh peserta didik atas dasar kesepakatan dengan guru. 

      Adapun beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan 

mandiri, maksimal 50% untuk SMP/MTs, dari waktu kegiatan tatap 

muka mata pelajaran yang bersangkutan.   Kegiatan tatap muka dalam 

beban belajar setiap satu jam pelajaran dilaksanakan selama 40 menit 

jam pelajaran (JP) dan memungkinkan kegiatan tatap muka tersebut 

bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata yang 

ditunjukkan dengan  IP > 3,55 durasi setiap satu jam pelajaran dapat 

dilaksanakan selama 30 menit sesuai dengan Permendikbud nomor 158 

tahun 2014 pasal 9. 

5. Jumlah Beban Belajar 

Penyelenggaraan SKS agar berjalan efektif dan efisien maka 

harus ditentukan suatu batas minimal dan maksimal beban belajar yaitu 

sebagai berikut:   

a) Peserta didik MTs yang menerapkan Kurikulum 2013 menempuh 

minimal 276 JP dan maksimal 300 JP dengan perincian 276 JP mata 

pelajaran dalam struktur kurikulum ditambah 24 JP untuk muatan lokal 

(mulok) atau pendalaman materi.   
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b) Setiap peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuan/kecepatan belajar dapat menyelesaikan program belajar 

paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 4 (empat) tahun atau 8 

semester.   

6. Kriteria Pengambilan Beban Belajar  

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan beban belajar adalah 

sebagai berikut:  

a) Fleksibilitas dalam SKS yaitu peserta didik diberi keleluasaan untuk 

menentukan beban belajar pada setiap semester; 

b) Pengambilan beban belajar oleh peserta didik didampingi oleh 

Pembimbing Akademik; 

c) Pengambilan beban belajar semester berikutnya ditentukan berdasarkan 

Indeks Prestasi (IP) yang  diperoleh pada semester sebelumnya; 

d) Satuan pendidikan dapat mengatur penyajian mata pelajaran secara 

tuntas dengan pola kontinu dan diskontinu atau on and off dan homogen. 

Pola kontinu/homogen yaitu setiap mata pelajaran selalu muncul tiap 

semester, sedangkan pola diskontinu/on and off  yaitu  setiap mata 

pelajaran tidak harus muncul tiap semester;  

e) Peserta didik dengan kecepatan belajar dan prestasi tinggi dapat 

mengambil beban belajar lebih banyak dibanding dengan lainnya. 

Layanan pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk individu dan/atau 

kelompok:   

f) Layanan individu diberikan kepada peserta individu yang meminta 

tambahan  beban belajar  dan  mata pelajaran di luar  jam pelajaran kelas 

atau rombongan belajar (rombel) sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan peserta didik.  

g) Layanan kelompok dapat dilakukan dengan membuat 

kelompok/kelas/rombel tertentu  dengan  kecepatan  dan  

prestasi/kemampuan  yang  hampir  sama. 
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Pengelompokan dalam kelas/rombel khusus secara bervariasi 

dapat dilakukan sejak 

awal masuk madrasah berdasarkan data yang diperoleh pada saat 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mempertimbangkan 

nilai rapor, nilai tes masuk, dan psikotes. 

 

B. Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar di MTs Negeri 2 Malang menetapkan setiap 

indikator yang dikembangkan sebagai suatu pencapaian hasil belajar dari 

suatu kompetensi dasar berkisar antara (0-100)%. Dalam menentukan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) mempertimbangkan tingkat 

kemampuan rata-rata peserta didik , kompleksitas / tingkat kesukaran 

mata pelajaran serta kemampuan sumber daya pendukung dalam 

penyelenggaraan pembelajaran. Berikut ini tabel nilai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) di MTs Negeri 2 Malang yang akan diberlakukan mulai 

tahun pelajaran 2019/2020: 
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1. PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) 

MTS NEGERI 2 MALANG 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

 

MATA PELAJARAN 

KKM 

 

PERMINGGU 

VII VIII IX 

Kelompok A  

1. Pendidikan Agama    

 a.   Al-Qur’an Hadis 75 75 75 

 b.   Aqidah Akhlak 75 75 75 

 c.   Fikih 75 75 75 

 d.  Sejarah Kebudayaan Islam 75 75 75 

 e.   Bahasa Arab 75 75 75 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 75 75 75 

3. Bahasa Indonesia 75 75 75 

4. Matematika 75 75 75 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 75 75 75 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 75 75 75 

7. Bahasa Inggris 75 75 75 

.8 Seni Budaya 75 75 75 

9. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 75 75 75 

10. Prakarya 75 75 75 

11 Tehnologi Informasi Dan Komunikasi 75 75 75 

B.  Muatan Lokal  

2. Bahasa Daerah 75 75 75 

  

2. Mekanisme Dan Prosedur Penentuan Kreteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) 

Salah satu langkah awal bagi guru sebelum melaksanakan kegiatan 

awal pembelajaran adalah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Setiap mata pelajaran memiliki nilai KKM yang berbeda. Lebih 

jauh, dalam satu mata pelajaran terdapat nilai KKM yang berbeda pada tiap 

aspek. Dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pendidik 

biar lebih leluasa dalam menentukan nilai KKM. Sebagai catatan bahwa 

nilai KKM yang ideal untuk kurikulum 2013 adalah 75. 

Langkah awal penentuan KKM yaitu menentukan estimasi KKM di 

awal tahun pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarkan. Penentuan 
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estimasi ini didasarkan pada hasil tes Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) bagi peserta didik baru, dan mendasarkan nilai KKM pada nilai 

yang dicapai peserta didik pada kelas sebelumnya. Penentuan KKM dapat 

pula ditentukan dengan menghitung tiga aspek utama dalam proses belajar 

mengajar peserta didik. Secara berurutan cara ini dapat menentukan KKM 

Indikator - KKM Kompetensi Dasar (KD) - KKM Standart Kompetensi 

(SK)/Kompetensi Inti (KI) - KKM Mata Pelajaran. Berikut ini langkah-

langkah penghitungannya: 

1. Karakteristik Mata Pelajaran (Kompleksitas) 

Kompleksitas merupakan tingkan kesulitan materi pada tiap indikator, 

kompetensi dasar maupun standart kompetensi dari masing-masing 

mata pelajaran, yang ditetapkan antara lain melalui expert judgement  

guru mata pelajaran melalui forum musyawarah guru mata pelajaran 

(MGMP) tingkat sekolah, dengan memperhatikan hasil analisis jumlah 

KD, kedalaman KD, keluasan KD, perlu tidaknya pengetahuan 

prasyarat 

2. Kondisi Satuan Pendidikan (Daya Dukung) 

Kondisi Satuan Pendidikan (Daya Dukung) ini meliputi : 1) 

kompetensi pendidik (nilai UKG), 2) Jumlah peserta didik dalam 1 

kelas, 3) predikat akreditasi sekolah, 4) kelayakan sarana prasarana 

sekolah. Sekolah yang memiliki daya dukung tinggi maka skor yang 

digunakan juga tinggi.  

3. Intake 

Intake merupakan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Intake 

bisa didasarkan pada hasil nilai penerimaan peserta didik baru dan nilai 

yang dicapai peserta didik pada kelas sebelumnya (menentukan 

estimasi). Dimana untuk kelas VII berdasarkan pada rata-rata nilai 

rapor SD, nilai Ujian Sekolah SD, nilai hasil seleksi masuk peserta 

didik baru di jenjang SMP. Bagi peserta didik kelas VIII dan IX antara 

lain memperhatikan rata-rata nilai rapor semester-semester 

sebelumnya.  
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Adapun kriteria dan skala penilaian penetapan KKM dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Aspek yang 

dianalisis 
Kriteria dan Skala Penilaian 

Kompleksitas 
Tinggi 

<65 

Sedang 

65-79 

Rendah 

80-100 

Daya Dukung 
Tinggi 

80-100 

Sedang 

65-79 

Rendah 

<65 

Intake peserta 

didik 

Tinggi 

80-100 

Sedang 

65-79 

Rendah 

<65 

 

aspektotaljumlah

aspeksetiaptotaljumlah
KKDperKKM =  

KDtotaljumlah

KDperKKMtotaljumlah
pelajaranmataKKM =  

 

3.  Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan KKM 

1. Meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran melalui workshop/ 

pelatihan/ MGMP tingkat Kabupaten/ MGMPS 

2.  Memenuhi sarpras yang menunjang proses pembelajaran. 

3.  Mengadakan bimbingan belajar kelas VII, VIII dan IX. 
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C. Program Semester 

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Program semester. 

1. Program Semester dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir 

semester tahun pelajaran. 

2. Peserta didik dinyatakan lanjut semester, apabila yang bersangkutan 

telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

3.  Menyelesaikan seluruh mata pelajaran. 

4. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh 

mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 

kelompok kewarganegaraan dan kepribadian kolompok mata 

pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, 

dan kesehatan. 

5. Peserta didik dinyatakan harus mengulang semester yang sama: 

o Jika peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar lebih dari tiga mata pelajaran sampai batas tahun 

pelajaran; dan 

o Jika karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan 

fisik, emosi atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu 

mencapai kompetensi yang ditargetkan. 

Untuk menentukan kriteria atau acuan program semester perlu 

dipertimbangkan situasi dan kondisi peserta didik, lingkungan sekolah 

maupun lingkungan keluarga, tenaga pendidik dan kependidikan, juga 

mempertimbangkan pedoman-pedoman yang berlaku. 

1. Kriteria Program Semester tersebut ditentukan sebagai berikut: 

Program Semester di MTs Negeri 2 Malang dilaksanakan pada 

setiap akhir semester tahun pelajaran dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Aspek Akademis :  

1. Siswa mengikuti proses belajar mengajar selama 1 semester 

untuk setiap tingkat semester 

2. Nilai semester sebelumnya lengkap 

3. Memiliki ketentuan belajar minimum pada setiap SK dan KD 

yang tidak tuntas paling banyak 2 (dua) mata pelajaran 

b. Aspek Non Akademis 
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1. Nilai kepribadian siswa yang meliputi kerajinan, kelakuan 

dan kerapian sekurang-kurangnya baik ( B ) 

Kriteria nilai kepribadian:  

a. 86 – 100 : Sangat baik 

b. 70 – 85 : Baik 

c. 55 – 69 : Cukup 

d. 40 – 59 : Kurang 

e. 0 – 39 : Sangat Kurang 

ii. Prosentase kehadiran 

iii. Kehadiran selama satu tahun pelajaran minimal 85 % dari 

hari efektif belajar 

2.  Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar 

1.  Pengertian penilaian 

Penilaian adalah suatu kegiatan untuk mengetahui keberhasilan 

suatu program.  

2.  Tujuan Penilaian: 

a. Untuk mengumpulkan informasi. 

b. Untuk mengetahui keterlaksanaan suatu program. 

c. Untuk mengetahui kelemahan belajar peserta didik. 

d. Untuk Pengambilan keputusan yang diambil oleh guru. 

e. Hasil penilaian dapat digunakan untuk menyusun program 

yang akan datang. 

3.  Jenis Penilaian ada 2: 

a. Ujian 

• Ujian dilaksanakan untuk menentukan kelulusan peserta 

didik. 

• Ujian dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan (semester 

genap kelas IX) 

b. Ulangan/Penilaian 

• Ulangan Harian (UH) dilaksanakan pada setiap akhir KD. 

• Penilaian Tengah Semester ( PTS ) dilaksanakan pada setiap 

tri wulan. 
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• Penilaian Akhir Semester ( PAS ) dilaksanakan pada setiap 

akhir semester. 

• Ulangan Akhir Semester ( UAS ) dilaksanakan pada setiap 

akhir tahun ajaran. 

4.  Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis dan menafsirkan proses dan hasil 

belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna 

dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tingkat 

keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. 

Adapun yang dimaksud dengan teknik penilaian adalah cara-cara 

yang ditempuh untuk memperoleh informasi mengenai proses dan 

produk yang dihasilkan pembelajaran yang dilakukan peserta 

didik. 

• Kurikulum 2006 

Berikut ini disajikan ragam teknik penilaian dan bentuk 

instrument yang dapat digunakan. 

Tabel Ragam Teknik Penilaian beserta Bentuk 

Instrumennya. 

Teknik Bentuk Instrumen 

a) Tes Tulis - Tes Isian 

- Tes Uraian 

- Tes Pilihan Ganda 

b) Tes Lisan - Daftar Pertanyaan 

c) Tes unjuk 

Kerja 

- Tes Identifikasi 

- Tes Simulasi 

- Uji Petik Kerja Produk 

- Uji Petik Kerja Prosedur dan Produk 

d) Penugasan 1. Tugas terstruktur  

2. Tugas tidak terstruktur 

3. Tugas mandiri 

4. Tugas Proyek 
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e) Observasi 5. lembar observasi 

f) Wawancara 6. pedoman wawancara 

g) Portofolio 7. dokumen pekerjaan, karya dan 

atau prestasi peserta didik 

h) Proyek 8.  

 

• Kurikulum 2013 

Jenis Teknik Penilaian 

- Penilaian Sikap Utama :  

• Observasi guru mata pelajaran 

selama 1 semester dan  

• observasi oleh wali kelas dan guru 

BK selama 1 semester 

Penunjang 

• Penilaian antar teman dan  

• penilaian diri 

-Penilaian 

Pengetahuan 

• Tes tulis 

• Tes lisan 

• Penugasan 

- Penilaian 

Ketrampilan 
• Praktek 

• Produk 

• Proyek 

• Portofolio 

 

5.  Pelaksana Penilaian 

Pelaksana penilaian dilakukan oleh: 

a. Pemerintah 

b. Satuan Pendidikan 

c. Pendidik 

3. Mekanisme dan Prosedur Pelaporan Hasil Belajar Nilai proses di 

peroleh melalui: 

• Kurikulum 2013 

a. TLS = Tes Tulis 

b. LSN = Tes Lisan 

c. TT = Tugas Terstruktur 

d. TM = Tugas Mandiri 
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e. PRK = Praktik 

f. PDK = Produk 

g. PRO = Proyek 

h. PF = Portofolio 

i. SKP = Sikap 

 

HPH   = 
5

)(2)(3 TMTTrataRataLSNTLSrataRata +−++−
 

Nilai Pengetahuan =
4

2 HPASHPTSHPH ++
 

Nilai ketrampilan = Rata-rata (PRK +PDK+PRO) 

 

4.  Pelaksanaan Program Remedial Dan Pengayaan 

Setelah KKM ditentukan, capaian pembelajaran peserta didik dapat 

dievaluasi ketuntasannya.  Peserta  didik  yang  belum  mencapai  

KKM  berarti  belum tuntas,  wajib  mengikuti  program  remedial,  

sedangkan  peserta  didik  yang sudah mencapai KKM dinyatakan 

tuntas dan dapat diberikan pengayaan. 

a.    Remedial 

• Remedial merupakan program pembelajaran yang 

diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM 

dalam satu KD tertentu. Pembelajaran remedial  diberikan 

segera  setelah peserta didik diketahui  belum mencapai 

KKM.  

• Pelaksanaan pembelajaran remedial disesuaikan dengan jenis 

dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan 

dengan cara: 

1) Pemberian  bimbingan  secara  individu.  Hal  ini  

dilakukan  apabila  ada beberapa anak yang mengalami 

kesulitan yang berbeda-beda,  sehingga memerlukan 

bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan 
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disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh 

peserta didik. 

2) Pemberian  bimbingan  secara  kelompok.  Hal  ini  

dilakukan  apabila dalam pembelajaran klasikal ada 

beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan sama. 

3) Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan 

media yang berbeda. 

4) Pembelajaran ulang dilakukan apabila semua peserta 

didik mengalami kesulitan. Pembelajaran ulang 

dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi 

cara penyajian, penyederhanaan tes/pertanyaan. 

5) Pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu 

oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM, baik 

secara individu maupun kelompok. 

• Pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk 

melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedial. 

Pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD 

yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang 

sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir 

semester. Apabila hingga akhir semester pembelajaran 

remedial belum bisa membantu peserta didik mencapai 

KKM, pembelajaran remedial bagi peserta didik tersebut 

dapat dihentikan.  Pendidik  tidak  dianjurkan  memaksakan  

untuk  memberi  nilai tuntas (sesuai KKM) kepada peserta 

didik yang belum mencapai KKM.  
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b.   Pengayaan 

• Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan 

kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus 

pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi 

yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah 

peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan 

hasil PH. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan 

sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran 

remedial. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri 

dengan penilaian. 

• Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat 

dilakukan melalui: 

a. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang 

memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk 

memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan  

terkait  dengan  KD  yang  dipelajari  pada  jam  pelajaran 

sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan 

masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa 

pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok 

peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah 

proyek atau penelitian ilmiah. 

b. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik 

belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor 

bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan 

masalah nyata, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah 

juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri 

jika kegiatan tersebut diminati secara individu. 

c. Semester Pendek (SP) 

Semester pendek, sebagai upaya perbaikan nilai peserta didik yang 

belum mencapai nilai minimal. Mekanisme semester pendek: 

a. Merupakan  pelaksanaan pembelajaran antara semester genap 

dan semester ganjil tahun      berikutnya; 
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b. Program semester pendek hanya diberikan kepada peserta didik 

yang belum lulus pada   mata   pelajaran semester sebelumnya 

(remedial) dengan nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM).  

c. Nilai maksimum dari peserta semester pendek adalah nilai 

minimum KKM; 

d. Peserta semester pendek mendaftarkan diri pada Penyelenggara 

Program SKS atau    Bagian Administrasi Akademik dan 

Kesiswaaan (BAAS) melalui guru  pendamping akademik; 

e. Guru mata pelajaran wajib memberikan layanan semester pendek 

jika terdapat peserta didik yang   mendaftar peserta semester 

pendek; 

f. Jumlah pertemuan adalah 6 jam tatap muka tiap 2 JP mata 

pelajaran dan dapat ditambah sesuai  kebutuhan; 

g. Biaya semester pendek dibebankan kepada orang tua/wali 

yang besarnya diatur oleh  madrasah  melalui rapat dewan guru 

dan komite. 

 

D. Kelulusan 

Sebagaimana dimaksud di atas. Sesuai dengan ketentuan UU No. 

20/2003 tentang Sisdiknas pasal 58 ayat (2), PP No. 19/2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 72 ayat (1) dan Permendiknas No. 

78/2008 tentang Ujian Nasional Informasi Kegiatan Sekolah Sekolah 

Menengah Pertama. 

1.  Kriteria Kelulusan 

Pengaturan kelulusan di MTs Negeri 2 Malang mengacu pada PP 

19/2005 pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus jika 

memenuhi persyaratan berikut 

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari MTs Negeri 2 Malang setelah: 

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan 

c. lulus Ujian Sekolah. 

2. Kelulusan peserta didik ditentukan oleh Sekolah berdasarkan rapat 

Dewan Guru. 

3. Kelulusan peserta didik ditetapkan setelah Sekolah menerima hasil 

UN peserta didik yang bersangkutan. 
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4. Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah, apabila peserta didik 

telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh Sekolah 

berdasarkan perolehan Nilai Sekolah. 

5. Nilai Sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 4 diperoleh dan: 

a. Gabungan antara nilai Ujian Sekolah dan nilai rata-rata rapor 

semester I, II, III, IV, V, dan VI dengan pembobotan 40% untuk 

nilai Ujian Sekolah dan pembobotan 60% untuk nilai rata-rata 

rapor. 

 

 

b. Nilai Sekolah yang dikirimkan ke Panitia UN Tingkat Pusat 

harus diverifikasi oleh Panitia UN Tingkat Kabupaten dan 

Tingkat Provinsi, dan tidak dapat diubah setelah diterima oleh 

Panitia UN Pusat. 

6.  Prosentase kehadiran Peserta didik 85 % 

7.  Nilai setiap mata pelajaran minimal 65,5 

8. Pembulatan Nilai Sekolah yang merupakan gabungan dari nilai 

Ujian Sekolah dan nilai rata-rata rapor dinyatakan dalam rentang 0 

sampai dengan 100 dengan ketelitian satu angka di belakang koma. 

 

2. Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Madrasah 

• Ujian Nasional merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian 

kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang 

pendidikan dasar dan menengah.  

• Ujian Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan 

pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik 

sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian clan 

sekolah.  

•  USBN adalah: kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa 

yang dilakukan sekolah untuk mata pelajaran tertentu dengan 

mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh 

pengakuan atas prestasi belajar. 

NS = 0,40 US + 0,60  Rata-Rata  Nilai Rapor 
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• Pada intinya, USBN sama saja dengan US (Ujian Sekolah). Yang 

membedakannya adalah bahwa USBN berstandar nasional, 

sedangkan US berstandar satuan pendidikan (sekolah). Selain itu, 

perbedaan lainnya adalah pada Mapel (Mata Pelajaran) yang 

diujikan. Di USBN hanya mengujikan beberapa Mapel tertentu 

(sesuai jenjang pendidikan). 

• Lebih lanjut, untuk prosedur atau porsi pembuatan soal USBN 

adalah sebagai berikut: 

a. Sebanyak 20-25 % soal dibuat oleh pusat (kementerian) 

dengan mengacu pada kisi-kisi USBN 2019 yang dibuat oleh 

Kemdikbud RI. 

b. Sebanyak (70 - 75)% soal dibuat oleh KKG/MGMP Tingkat 

Kabupaten/Kota dengan mengacu pada kisi-kisi USBN 2019 

yang juga dibuat oleh Kemdikbud RI. 

 

 

 

 

 

 

a. Materi Ujian Sekolah dan Ujian nasional 

 

No Mata Pelajaran Ujian Sekolah 

Mata Pelajaran Ujian 

Nasional Berbasis Komputer 

(UNBK) 
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A 

USBN 

1.  PKN 

2.. IPS 

3.  

BAHASA INDONESIA 

MATEMATIKA 

BAHASA INGGRIS 

IPA 

UAMBN BK: 

1. Al Qur’an Hadist 

2. FIQIH 

3. Aqidah Akhlak 

 

B 

Ujian Sekolah : 

1. BAHASA INDONESIA 

2. MATEMATIKA 

3. BAHASA INGGRIS 

4. IPA 

5. Seni Budaya 

6. TIK 

7. Bhs. Daerah 

8. PLH 

 

 

a. Sekolah wajib melaksanakan ujian sekolah untuk semua mata 

pelajaran baik yang diujinasionalkan maupun yang tidak 

diujinasionalkan. 

b. Khusus mata pelajaran yang diuji nasionalkan dilakukan ujian 

tertulis atau tertulis dan praktek 

c. Bahan ujian sekolah pada mata pelajaran yang tidak diuji 

nasionalkan dapat diambil dari semester 1 s/d 6 untuk mata 

pelajaran yang diuji nasionalkan menggunakan kisi-kisi UN 
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d. Ujian praktek mencakup semua mata pelajaran yang 

memerlukan ujian praktek. 

e. Daftar mata pelajaran yang diujikan dan bentuk ujian praktek 

dan Ujian Sekolah tahun pelaiaran 2019/2020 adalah sebagai 

berikut: 

 

No Mata Pelajaran 
Bentuk Ujian 

Keterangan 
Tertulis Praktik 

1 Pendidikan Agama 

V V 

Sholat fardu , 

jenazah, Baca tulis 

Alqur'an, Wudu', 

/tayamum 

2 PKN V -   

3 Bahasa Indonesia V V Menulis, Berbicara 

4 Bahasa Inggris V V Speaking 

5 Matematika V -   

6 Ilmu Pengetahuan Alam 

V V 

Sesuai dengan 

kurikulum yang 

digunakan 

7 Ilmu Pengetahuan Sosial V -   

8 Kerajinan Tangan dan 

Kesenian (KTK)/ Seni V V 

Sesuai dengan 

kurikulum yang 

digunakan 

9 Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan - V 

Sesuai dengan 

kurikulum yang 

digunakan 

10 Keterampilan: 

a. TIK 
V V 

Sesuai dengan 

kurikulum yang 

digunakan 

11 Muatan Lokal : 

a.Bahasa Daerah 

b.PLH 

 

V 

V 

 

V 

V 

 

Sesuai dengan 

kurikulum yang 

digunakan 
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g. Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019 dilaksanakan sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan disekolah dengan ketentuan sebagai 

berikut 

1. Ujian Sekolah dilakukan satu kali yaitu Ujian Sekolah Utama. 

2. Ujian Sekolah dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bamara. 

3. Ujian Sekolah mencakup ujian tulis dan ujian praktik untuk 

menilai hasil belajar pada mata pelajaran dalam kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Pelaksanaan Ujian tulis dan praktik dilaksanakan sebelum Ujian 

Nasional. 

h.  Ujian Nasional yang dilakukan di MTs Negeri 2 Malang adalah Ujian 

Nasional Berbasis Komputer yang dilaksanakan sesuai dengan 

Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Ujian Nasional dilakukan satu kali, yaitu Ujian Nasional Utama 

2. Ujian Nasional Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang 

sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan 

yang sah. 

3. Ujian Nasional dilaksanakan secara serentak. 

 

3. Target Kelulusan Yang Akan di Capai 

Target kelulusan MTs Negeri 2 Malang yang akan di capai yaitu lulus 

100 % dengan nilai yang memuaskan sehingga bisa melanjutkan ke 

jenjang sekolah yang lebih tinggi. 
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4. Program Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Kelulusan 

a. Peningkatan iman dan taqwa melalui kegiatan keagamaan seperti 

istighosah, sholat dhuha, dll 

b. Program Bimbingan Belajar kelas IX untuk mempersiapkan peserta 

didik dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer 

(UNBK) 

c. Adanya Try Out Ujian Nasional Berbasis Komputer untuk melatih 

peserta didik 

d. Adanya Program kelas VIII  untuk melatih dan meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam percakapan dengan bahasa Inggris 

sehingga bersaing dalam dunia Global 

 

5. Program Pasca Ujian Nasional 

Program Pasca Ujian Nasional yang dilakukan oleh MTs Negeri 2 

Malang yaitu Pemantapan mata pelajaran UNAS dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang 

yang lebih tiñggi 

 

E. Program Kecakapan Hidup 

Pendidikan kecakapan hidup meliputi kecakapan personal, kecakapan 

sosial, kecakapan akademik, kecakapan vokasional. 

1. Penerapan Pendidikkan Kecakapan Hidup (Life Skill) 

a. Kecakapan hidup personal meliputi: 

• Terampil membaca dan menulis Al-Qur'an, 

• Terampil menjadi pewara (MC) 

• Rajin beribadah 

• Jujur 

• Disiplin 

• Kerja keras 

Kecakapan personal ini dapat dicapai dengan mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia, Bahasa Indonesia, dan 

Pendidikanjasmani Olahraga dan kesehatan. 
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b.  Kecakapan Sosial meliputi 

• Terampil memecahkan masalah di lingkungannya 

• Memiliki sikap sportif 

• Membiasakan hidup sehat 

• Sanggup bekerjasama 

• Sanggup berkomunikasi lisan dan tertulis 

Kecakapan sosial ini dapat dicapai dengan mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, bahasa 

indonesia, dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 

Teknologi informasi dan komunikasi, dan ilmu pengetahuan 

alam. 

 

c.  Kecakapan Akademik meliputi 

• Trampil dalam penelitian ilmiah (merencanakan dan 

melakukan penelitian dengan merumuskan hipotesis, 

mengidentifikasi variabel, dan membuktikan variabel) 

• Terampil menerapkan teknologi sederhana 

• Kecakapan berpikir rasional 

Kecakapan Akademik diintegrasikan dengan matematika, bahasa 

indonesia teknologi informasi dan komunikasi, dan ilmu 

pengetahuan alam 

d.  Kecakapan vokasional 

• Terampil berbahasa Inggris 

• Terampil mengoperasikan komputer 

• Terampil membuat pakaian Khas Bamara 

• Terampil membawakan acara 

• Terampil menulis karangan ilmiah / populer 

Kecakapan vokasional diintegrasikan dengan mata pelajaran 

matematika, TIK, dan Bahasa Indonesia. 
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2. Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

Keunggulan lokal yang dikembangkan di MTs Negeri 2 Malang 

adalah jahe merah Produk unggulan: 

a. permen jahe, minuman jahe dan jahe instan. 

     Pelaksanaannya adalah terintegrasi dengan PLH ( Pendidikan 

Lingkungan Hidup ) untuk kelas VII dan VIII sedangkan kelas 

IX secara monolitik. 

b. Membatik 

Pelaksanaannya adalah terintegrasi dengan mata pelajaran Seni 

Budaya kelas VIII dan kegiatan Ekstrakurikuler. 

3. Upaya sekolah dalam menuju pendidikan berwawasan global 

Upaya sekolah dalam mengembangkan Keunggulan global antara 

lain dalam bentuk:  

• Kemampuan berbahasa inggris. 

• Mengoperasikan komputer hingga pemanfaatan internet. 

• Sedangkan untuk pendidikan Lingkungan Hidup peserta didik 

diajak meneliti tentang sebab-sebab banjir, pemanasan global 

dan bersih narkoba sehingga peserta didik dapat mengetahui 

cara menanggulanginya. Diantaranya dengan membentuk KCL 

( Kelompok Cinta Lingkungan) dan membentuk LATANSA 

(Laskar Anti Narkoba dan Psikotropika). 

Keunggulan global tersebut sejalan / didukung MTs Negeri 2 

Malang karena diera globalisasi seperti saat mi diperlukan 

kemampuan peserta didik untuk menguasai bahasa inggris dan 

penggunaan TIK agar dapat mengikuti perkembangan IPTEK 

dewasa ini. 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 bermanfaat 

untuk pengembangan kompetensi peserta didik. 
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F.  Mutasi 

Sudah seharusnya prinsip penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan 

secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminâtif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, nilai keagamaan, nilai 

kultural, dan kemajemukan bangsa Indonesia. Prinsip tersebut berlaku 

tidak hanya pada proses kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam 

kelas, tetapi berlaku juga pada tahap penerimaan dan perpindahan peserta 

didik. Karena "pindah sekolah" merupakan hak setiap peserta didik seperti 

yang tercantum di dalam pasal 12 (ayat 1, poin ke 5) UU No. 20 Tahun 

2003, yang berbunyi: 

"Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke 

program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara." 

Apakah setiap peserta didik/peserta didik berhak pindah sekolah dari 

sekolah swasta ke sekolah negeri, ataupun sebaliknya? Jawabannya adalah 

BERHAK. Lalu, apakah setiap peserta didik/peserta didik bisa pindah dari 

sekolah swasta ke sekolah negeri, atau dari sekolah negeri ke sekolah 

swasta? Jawabannya BELUM TENTU, bisa atau tidaknya pindah sekolah 

sejalan dengan terpenuhi atau tidaknya aturan aturan mengenai 

perpindahan peserta didik pada masing-masing sekolah. 

Berikut ini aturan-aturan yang berkaitan dengan pindah sekolah 

peserta didiklpeserta didik dari sekolah swasta/negeri, maupun dari jalur 

pendidikan lain yang setara, pada jenjang dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan 

jenjang menengah (SMA/MA/SMK/MAK) 
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ATURAN/SYARAT PINDAH SEKOLAH PESERTA DIDIK MTS 

NEGERI 2 MALANG SEBAGAI BERIKUT: 

 

1. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara 

berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun 

sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. (Pasal 71 

ayat 2, PP No. 17 Tahun 2010). Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat 

kita ketahui bahwa setiap satuan pendidikan dasar setingkat SMP, wajib 

menerima semua warga negara (peserta didik barulpeserta didik 

pindahan) yang berusia 13-15 tahun sebagai peserta didik sampai 

dengan batas daya tampungnya yaitu paling banyak 32 orang per 

rombongan belajar/kelas. 

2. Peserta didik jalur nonformal dan 'informal dapat diterima di SMP, MTs, 

atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah 

memenuhi persyaratan: lulus ujian kesetaraan Paket A; dan lulus tes 

kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan formal yang bersangkutan. (Pasal 73 ayat 3, PP No. 17 

Tahun 2010).Tidak hanya peserta didik jalur formal saja (SMP/MTs) 

yang diperbolehkan untuk pindah sekolah, tetapi juga peserta didik dari 

jalur nonformal ataupun informal memiliki kesempatan yang sama 

dengan syarat lulus ujian kesetaraan paket A, dan lulus tes 

kelayakan/penempatan sekolah yang dituju. 

3. Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah 

ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah 

memenuhi persyaratan: menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang 

membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan 

pendidikan dasar setara SD; dan lulus tes kelayakan dan penempatan 

yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. (Pasal 

73 ayat 5, PP No. 17 Tahun 2010). Melalui ayat di pasal mi pemerintah 

Indonesia memfasilitasi peserta didik setara SMP dari Negara lain untuk 

dapat pindah sekolah di Indonesia, tentunya dengan syarat telah 
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menyelesaikan pendidikan dasar setara SD, dan lulus tes kelayakan dan 

penempatan sekolah yang dituju terlebih dulu 

4. Satuan pendidikan memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, 

dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan 

peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur 

pendidikan lain. (Pasal 73 ayat 7, PP No. 17 Tahun 2010). Bantuan bisa 

berupa penyesuaian nilai mata pelajaran dan nilai raport, bantuan 

pengenalan lingkungan sekolah dll. Penerimaan peserta didik pada 

satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan 

akuntabel. (Pasal 74 ayat 1, PP No. 17 Tahun 2010). 

5. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik 

dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh 

kepala satuan pendidikan. (Pasal 74 ayat 3, PP No. 17 Tahun 2010). 

Setiap SMP diberikan wewenang khusus untuk menerima atau tidaknya 

pindahan peserta didik melalui rapat guru yang dipimpin oleh kepala 

sekolah. Salah satu tujuan dari rapat ini adalah untuk mendengarkan 

pendapat dari wali kelas tentang kondisi daya tampung kelas/jumlah 

peserta didik. 

Satuan pendidikan dasar (SMP/MTs) dapat menerima peserta didik 

pindahan dan satuan pendidikan dasar lain. (Pasal 75 ayat 1, PP No. 17 

Tahun 2010).  

Sangat jelas tertera pada pasal ini bahwa setiap sekolah (SMP/MTs), 

baik itu SMP negeri maupun SMP swasta dapat menerima peserta didik 

pindahan dari SMP lainnya dengan tidak melihat status swasta/negeri 

SMP tersebut. 

6. Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan 

penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 75 ayat 2, PP No. 17 

Tahun 2010). Pemerintah memberikan hak kepada setiap SMP untuk 
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membuat juknis dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik 

pindahan sesuai dengan aturan yang berlaku dimasing-masing sekolah. 

Persyaratan tambahan dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan 

yang berlaku ditiap-tiap sekolah tidak boleh bertentanganlmelanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

1. Kompetensi Inti 

Dalam usaha mencapai Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana 

telah ditetapkan  untuk  setiap  satuan   dan   jenjang  pendidikan,  

penguasaan kompetensi  lulusan  dikelompokkan  menjadi Tingkat 

Kompetensi Pendidikan Dasar dan Tingkat  Kompetensi Pendidikan 

Menengah.Tingkat  Kompetensi menunjukkan tahapan yang harus 

dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan 

dalam Standar Kompetensi Lulusan. 

Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian Kompetensi yang 

bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap 

jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi 

Lulusan. 

 Tingkat Kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria; (1) 

Tingkat perkembangan peserta didik,(2)Kualifikasi kompetensi 

Indonesia, (3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu 

Tingkat Kompetensi juga memperhatikan tingkat 

kerumitan/kompleksitas kompetensi,fungsi satuan pendidikan, dan 

keterpaduan antar jenjang yang relevan.Untuk menjamin 

keberlanjutan antar jenjang,Tingkat Kompetensi dimulaidari Tingkat 

Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan pertimbangan 

di atas. 

BloomTaxonomy yang pertama kali dikenalkan oleh sekelompok 

peneliti yang dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan 

dikembangkan lebih lanjut oleh Anderson and Krathwol pada tahun 

2001 digunakan sebagai rujukan pada Standar Kompetensi Lulusan. 

Bloom Taxonomy mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi 

tiga domain,yaitu dimensi pengetahuan yang terkait dengan 



110 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

penguasaan pengetahuan,dimensi sikap yang terkait dengan 

penguasaan sikap dan perilaku,serta dimensi ketrampilan yang terkait 

dengan penguasaan  ketrampilan.  Dimensi  pengetahuan  

diklasifikasikan  menjadi faktual,  konseptual,  prosedural,  serta  

metakognitif  yang  penguasaannya dimulai sejak Tingkat Pendidikan 

Dasar hingga Tingkat Pendidikan Menengah. Structure of Observed 

Learning Outcome (SOLO) Taxonomy yang pertama kali 

dikembangkan oleh Biggs dan Collin (1982) dan telah diperbarui 

tahun 2003  digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan Tingkat 

Kompetensi untuk aspek pengetahuan. Menurut SOLO Taxonomy ada 

lima tahap yang dilalui oleh  peserta didik untuk menguasai suatu 

pengetahuan,yaitu tahah pre-struktural, uni-struktural,multi-

struktural,relasional dan abstrak yang diperluas. Kelima  tahap ini 

dapat disederhanakan menjadi tiga tahap,yaitu surfacek nowledge, 

deep knowledge dan conceptual atau constructed knowledge. 

 

Tahap surface knowledge diperoleh pada Tingkat Pendidikan 

Dasar untuk Sekolah Dasar ,tahap deep knowledge diperoleh pada 

Tingkat Pendidikan Dasar untuk Sekolah Menengah Pertama dan 

tahap conceptual/constructed knowledge diperoleh pada Tingkat  

Pendidikan Menengah yaitu ada Sekolah Menengah Atas. Walaupun 

demikian,untuk jenis pengetahuan tertentu,ketiga tahap ini dapat 

dicapai dalam satu jenjang pendidikan atau dalam satu tingkat kelas.  

Berdasarkan Tingkat Kompetensi tersebut ditetapkan Kompetensi 

yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan 

dalam mengembangkan Kompetensi dan ruang lingkup materi yang 

bersifat spesifik untuk setiap mata pelajaran. Secara hirarkis, Standar 

Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan 

Kompetensi yang bersifat generik pada tiapTingkat Kompetensi. 

Kompetensi yang bersifat generik ini kemudian digunakan untuk 

menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap mata 

pelajaran. Selanjutnya,  Kompetensi  dan  ruang  lingkup  materi  

digunakan  untuk menentukan Kompetensi Dasar pada 
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pengembangan kurikulum tingkat satuan dan jenjang pendidikan. 

Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah yakni 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi 

sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk 

menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia 

seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek social 

sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan 

demikian,Kompetensi yang bersifat generic terdiri atas 4 (empat)  

dimensi  yang  merepresentasikan  sikap  spiritual,  sikap  sosial, 

pengetahuan, dan keterampilan, yang selanjutnya disebut Kompetensi 

Inti (KI). Setiap   Tingkat   Kompetensi   berimplikasi   terhadap   

tuntutan   proses pembelajaran dan penilaian. Penjabaran Tingkat 

Kompetensi lebih lanjut pada setiap   jenjang  pendidikan  sesuai  

pencapaiannya  pada  tiap  kelas  akan dilakukan oleh Pihak 

Pengembang Kurikulum. Tingkat Kompetensi yang berbeda 

menuntut pembelajaran dan penilaian dengan focus dan penekanan 

yang berbeda pula. Semakin tinggi Tingkat Kompetensi, semakin 

kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses 

pembelajaran serta penilaian. 

 

KOMPETENSI 

 

INTI 

DESKRIPSI KOMPETENSI 

Sikap Spritual 1.Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

 

dianutnya. 
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Sikap Sosial 2.Menghargai dan menghayati perilaku: 

a.jujur, 

b.disiplin,  

c. santun, 

d.percaya diri,  

e. peduli, dan 

f. bertanggung jawab 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan 

perkembangananakdi lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan 

kawasan regional. 

Pengetahuan 3.Memahami  dan menerapkan pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis 

dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang: 

a.ilmu pengetahuan,  

b.teknologi, 

c. seni, 

d.budaya 

 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
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Keterampilan 4.Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji 

secara: 

a.kreatif 

b.produktif,  

c. kritis, 

d.mandiri, 

e. kolaboratif, dan 

 f. komunikatif, 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak dengan yang  di pelajari 

di sekolah dan sumber lain yang  sama dalam sudut pandang 

teori. 

  

 

[Mengacu pada Permendikbud 24  tahun2016 dan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 912 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan 

Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah] 

Sebagai jalan menuju ke kompetensi lulusan multidimensi, Kompetensi 

Inti juga memiliki multidimensi. Untuk kemudahan operasionalnya, kompetensi 

lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua. Pertama, sikap spiritual yang terkait 

dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang beriman dan 

bertakwa. Kedua, sikap sosial yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional 

membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab.  

Kompetensi Inti bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui 

pembelajaran berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang 

relevan. Dalam hal ini mata pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. 

Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas 

tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh peserta 

didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap mata pelajaran harus mengacu pada 

Kompetensi Inti yang telah dirumuskan. Karena itu, semua mata pelajaran yang 

diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap 

pembentukan Kompetensi Inti.  

Kompetensi Inti akan menagih kepada tiap mata pelajaran apa yang dapat 
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dikontribusikannya dalam membentuk kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh 

peserta didik. Kompetensi Inti adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang 

harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai 

integrator horizontal antar mata pelajaran.  

Muatan nasional  dalam Kurikulum MTs Negeri 2 Malang mengikuti 

Permendikbud nomor 68 Tahun 2013 dan Permenag Nomor 912 Tahun 2013. 

Muatan nasional, muatan lokal, muatan kekhasan madrasah, dan ekstrakurikuler 

dirancang untuk mencapai SKL pada Permendikbud nomor 54 Tahun 2013. 

Kompetensi Inti yang akan dicapai dipaparkan berikut.  

 

3.2 MUATAN KURIKULUM 

 

A. Muatan KTSP 

1. Muatan Kurikulum Tingkat Nasional 

C. Kompetensi Dasar 

Tabel Kompetensi Inti D ( KI ) DAN Kompetensi Dasar ( KD )Madrasah 

Tsnawiyah berdasarkan Permenag Nomor 912 Tahun 2013 

A. AL-QUR’AN HADIS 

A.1. KELAS VII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI 

INTI 

KOMPETENSI DASAR BARU 

1. Menghargai 

dan 

menghayati 

ajaran agama 

yang 

dianutnya 

 

1.1 Meyakini  Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman hidup 

1.2 Meyakini  isi kandungan hadis tentang iman dan hadis tentang 

ciri ibadah yang diterima Allah 

1.3 Menghayati kandungan Q.S. al-Faatihah (1), an-Naas (114), al-

Falaq (113) dan al-Ikhlaas (112) tentang keesaan Allah 

2. Menghargai 

dan 

menghayati 

perilaku 

2.1 Memiliki perilaku mencintai Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam 

kehidupan 
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KOMPETENSI 

INTI 

KOMPETENSI DASAR BARU 

jujur, 

disiplin, 

tanggungjaw

ab, peduli 

(toleransi, 

gotong 

royong), 

santun, 

percaya diri, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

dengan 

lingkungan 

sosial dan 

alam dalam 

jangkauan 

pergaulan 

dan 

keberadaanny

a  

2.2 Terbiasa beribadah dan berdo’a sebagai penerapan isi 

kandungan Q.S. al-Faatihah (1), an-Naas (114), al-Falaq (113) 

dan al-Ikhlaas (112) dalam kehidupan sehari-hari 

2.3 Terbiasa  beribadah sebagai penerapan isi kandungan hadis 

tentang ibadah yang diterima Allah 

3. Memahami 

pengetahuan 

(faktual, 

konseptual, 

dan 

prosedural) 

berdasarkan 

rasa ingin 

tahunya 

3.1 Memahami kedudukan Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman 

hidup umat manusia 

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. al-Faatihah (1), an-Naas (114), 

al-Falaq (113) dan al-Ikhlaas (112) tentang tauhid dalam 

konsep Islam 

3.3 Memahami keterkaitan isi kandungan hadis tentang iman 

riwayat Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Majah  

 (اإليمانمعرفةبالقلبوقولباللسانوعملباألركان)

dan hadist riwayat Muslim dari Umar bin Khattab 
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KOMPETENSI 

INTI 

KOMPETENSI DASAR BARU 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

seni, budaya 

terkait 

fenomena 

dan kejadian 

tampak mata  

 

 (  ...قالفأخبرنىعناإليمانقاألنتؤمنباهلل)

dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 ..(اإليمانبضعوسبعونشعبةفأفضلهاقولالالهإالهللا)

 dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah hadis riwayat al-

bazzar dari Adh-Dhahhaq: 

.قاالللهتعالىأناخيرشريكفمنأشركمعيشريكافهوللشريكيآأيهاالناساخلصواأعمالكملله)

)... 

dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah 

 (لعمالليسعليهأمرنافهوردمنعم)

dalam fenomena kehidupan dan akibatnya 

4. Mengolah, 

menyaji dan 

menallar 

dalam ranah 

konkret 

(menggunaka

n, mengurai, 

merangkai, 

memodifikas

i, dan 

membuat) 

dan ranah 

abstrak 

(menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar

, dan 

mengarang) 

sesuai 

4.1 Membaca Q.S. al-Faatihah (1), an-Naas (114), al-Falaq (113) 

dan al-Ikhlaas (112)  dengan fasih dan tartil 

4.2 Menghafal Q.S. al-Faatihah (1), an-Naas (114), al-Falaq (113) 

dan al-Ikhlaas (112) secara fasih dan tartil. 

4.3 Menulis hadis tentang iman riwayat Ali bin Abi Thalib dari 

Ibnu Majah: 

 (اإليمانمعرفةبالقلبوقولباللسانوعملباألركان)

dan hadist riwayat Muslim dari Umar bin Khattab: 

 ...(قالفأخبرنىعناإليمانقاألنتؤمنباهلل )

 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah: 

 ..(اإليمانبضعوسبعونشعبةفأفضلهاقولالالهإالهللا)

dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah riwayat al-bazzar 

dari Adh-Dhahhaq: 

 ( ...قاالللهتعالىأناخيرشريكفمنأشركمعىشريكافهوللشريكيآأيهاالناساخلصواأعمالكمل)

dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah 

 (منعملعمالليسعليهأمرنافهورد)

4.4 Menerjemahkan makna hadis tentang iman riwayat Ali bin Abi 

Thalib dari Ibnu Majah 

 (عملباألركاناإليمانمعرفةبالقلبوقولباللسانو)

dan hadist riwayat Muslim dari Umar bin Khattab 
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dengan yang 

dipelajari di 

sekolah dan 

sumber lain 

yang sama 

dalam sudut 

pandang/teor

i  

 

 ...(قالفأخبرنىعناإليمانقاألنتؤمنباهلل)

dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 ..(اإليمانبضعسبعونشعبةفأفضلهاقولالالهإالهللا)

dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah riwayat al-bazzar 

dari Adh-Dhahhaq : 

قاالللهتعالىأناخيرشريكفمنأشركمعىشريكافهوللشريكيآأيهاالناس )

 (...أخلصواأعمالكملله

dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah 

 ...(منعملعمالليسعليهأمرنافهورد )

4.5 Menghafalkan hadis tentang iman riwayat Ali bin Abi Thalib 

dari Ibnu Majah 

 (اإليمانمعرفةبالقلبوقولباللسانوعملباألركان)

dan hadist riwayat Muslim dari Umar bin Khattab 

 ..(.قالفأخبرنىعناإليمانقاألنتؤمنباهلل)

dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 ..(اإليمانبضعوسبعونشعبةفأفضلهاقولالالهإالهللا)

dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah riwayat al-bazzar 

dari Adh-Dhahhaq  

 (...قاالللهتعالىأناخيرشريكفمنأشركمعيشريكافهوللشريكيآأيهاالناسأخلصواأعمالكملله)

dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah 

 (منعملعمالليسعليهأمرنافهورد)

 

A.2. KELAS VII SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

 

1.1 Menyadari  pentingnya sikap tasamuh 

1.2 Meyakini pentingnya sikap optimis dan istiqamah 

dalam berdakwah 
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2. Menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

2.1 Memiliki sikap tasamuh sesuai isi kandungan al- 

Kaafiruun (109), Q.S al-Bayyinah (98) dan hadis 

tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari  

2.2 Memiliki sikap optimis dan istiqamah dalam 

berdakwah sesuai isi kandungan Q.S. al-

Lahab(111) dan Q.S an-Nashr (110) dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

 

3.1 Memahami isi kandungan al- Kaafiruun (109)  

dan Q.S al-Bayyinah (98)  tentang toleransi dan 

membangun kehidupan umat beragama dan hadis 

riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

Baihaqi dari Ibnu Umar RA 

َخْيُراألَْصَحاِبِعْنَداللِهَخْيُرهُْمِلَصاِحبِِهَوَخْيُراْلِجيَرانِِعْنَداللِهَخْيُرهُْمِلَجا)

 (ِرهِ 

dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik 

 َوالَِّذىنَْفِسىِبيَِدِهاَليُْؤِمنُعَْبٌدَحتَّىيُِحبَِّلَجاِرِهَمايُِحبُِّلنَْفِسهِ 

 

 

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. al-Lahab (111) 

dan Q.S an-Nashr (110) tentang problematika 

dakwah 

4. Mengolah, menyaji dan 

menallar dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

4.1 Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dalam Q.S. 

al-Bayyinah (98), al- Kaafiruun (109)  , dan 

Qur’an surat-surat pendek pilihan 

4.2 Menulis hadis tentang sikap tasamuh 

4.3 Menerjemahkan hadis tentang sikap tasamuh 
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membaca, menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/teori  

 

4.4 Menghafal hadis tentang sikap tasamuh hadis 

riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Hibban, Hakim, 

Baihaqi dari Ibnu Umar RA 

َخْيُراألَْصَحاِبِعْنَداللِهَخْيُرهُْمِلَصاِحبِِهَوَخْيُراْلِجيَرانِِعْنَداللِهَخْيُرهُْمِلَجاِره)

) 

dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik 

 (َوالَِّذىَنْفِسىبِيَِدِهاَليُْؤِمنُعَْبٌدَحتَّىيُِحبَِّلَجاِرِهَمايُِحبُِّلَنْفِسهِ )

 

A.3. KELAS VIII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU 

5. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Meyakini bahwa setiap rizki telah ditentukan 

Allah 

1.1 Menghayati keutamaan tolong menolong dan 

menyantuni anak yatim 

 

6. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

2.1 Memiliki  sikap peduli sebagai implementasi 

dari pemahaman  Q.S. Al  Kautsar (108) dan 

Q.S. Al Maa’un (107). 

2.2.Memiliki sikap tolong menolong dan 

mencintai anak yatim sesuai isi kandungan 

Al-Qur’an dan Al-Hadis 

7. Memahami  dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

 

3.1.  Memahami isi kandungan Q.S. al-Quraisy 

dan Q.S. al-Insyiraah (94) tentang ketentuan 

rezeki dari Allah 

3.2 Memahami isi kandungan Q.S. al-Kautsar 

(108) dan Q.S. al-Maa’un (107) tentang 

kepedulian social dan isi kandungan hadis 

tentang  perilaku tolong menolong riwayat 

Bukhori dari Abdullah ibnu Umar 
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 ( ...المسلمأخوالمسلماليظلمهواليسلمه)

dan hadis riwayat Muslim dari Abu 

Hurairah 

 ..( ..)مننفسعنمؤمنكربةنفساللهعنهكربة

dan hadis tentang mencintai anak yatim 

riwayat Bukhori dari Sahl bin saad 

 (...)أناوكافالليتيم

dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu 

Hurairah  

 )خيربيتفيالمسلمينبيتفيهيتيم ..(

dalam fenomena kehidupan dan akibatnya 

8. Mengolah, menyaji dan menallar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori  

 

4.1 Menerapkan hukum bacaan mad ‘iwadl, mad 

layin, dan mad ‘aridh lissukuun dalam Al-

Qur’an Surat-surat pendek  pilihan 

4.2  Menulis hadis tentang  tolong-menolong dan  

mencintai anak yatim 

4.3. Menerjemahkan hadis tentang tolong-

menolong dan mencintai anak yatim 

4.4. Menghafal hadis tentang tolong-menolong 

riwayat Bukhori dari Abdullah ibnu Umar  

 (...)المسلمأخوالمسلماليظلمهواليسلمه

dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah  

 ( ..)مننفسعنمؤمنكربةنفساللهعنهكربة

dan hadis tentang mencintai anak yatim 

riwayat Bukhori dari Sahl bin saad 

 ( ...)أناوكافالليتيم

dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu 

Hurairah 

 )خيربيتفيالمسلمينبيتفيهيتيم(

 

A.4. KELAS VIII SEMESTER GENAP   
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1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menyadari pentingnya menerapkan pola hidup 

seimbang antara dunia dan akhirat 

1.2 Meyadariakibat sikap buruk  sebagaimana 

kandungan Q.S. al-Humazah (104) dan at-

Takaatsur(102) 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

2.1 Terbiasa menghindari perilaku buruk sesuai isi  

kandungan Q.S. al-Humazah (104) dan at-

Takaatsur(102)dalam fenomena kehidupan 

sehari-hari dan akibatnya 

2.2  Memiliki perilaku  keseimbangan hidup dunia 

dan akhirat 

3. Memahami dan menerapkan  

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata  

 

3.1 Memahami isi kandungan Q.S. al-Humazah 

(104) dan at-Takaatsur (102)tentang sifat 

cinta dunia dan melupakan kebahagian hakiki 

3.2 Memahami isi kandungan hadis tentang 

perilaku keseimbangan hidup di dunia dan 

akhirat riwayat Ibnu Asakir dari Anas  

 ..(.ليسبخيركممنتركدنياهآلخرته)

dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 (المؤمنالقويخيروأحبإلىاللهمنالمؤمنالضعيف)

 dan hadis riwayat Bukhori dari Zubair bin 

Awwam 

 ...طبيأخذأحدكمأحبالفيأخذخزمةمنحألن

4. Mengolah, dan menyaji dan  

menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

4.1 Menerapkan hukum bacaan lam dan ra' 

dalam Q.S. al-Humazah (104) dan at-

Takaatsur(102) 

4.2 4.2 Menulis hadis tentang keseimbangan 

hidup di dunia dan akhirat 
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menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori  

4.3 4.3 Menerjemahkan hadis tentang 

keseimbangan hidup di dunia dan akhirat 

4.4  Menghafalkan hadis tentang keseimbangan 

hidup di dunia dan akhirat riwayat Ibnu 

Asakir dari Anas 

 (...ليسبخيركممنتركدنياهآلخرته)

dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

 (...المؤمنالقويخيروأحبإلىاللهمنالمؤمنالضعيف)

dan hadis riwayat Bukhori dari Zubair bin 

Awwam 

 (..طبألنيأخذأحدكمأحبالفيأخذخزمةمنح)

 

 

A.5. KELAS IX SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR Baru 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menyadari pentingnya menjaga kelestarian  

alam. 

1.2 Meyakini kekuasaan Allah pada fenomena 

alam yang terjadi 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

2.1 Terbiasa menyikapi dengan baik fenomena 

alam sebagai penerapan isi kandungan Q.S. al-

Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)  

2.2 Memiliki sikap peduli terhadap lingkungan 

sesuai isi kandungan hadis tentang kelestarian 

alam. 

3 Memahami dan menerapkan  

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

3.1 Memahami isi kandungan Q.S. al-Qaari’ah 

(101), Q.S. al-Zalzalah (99)  tentang fenomena 

alam  
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pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

 

3.2 Memahami keterkaitan isi kandungan Q.S. al-

Qaari’ah (101), Q.S. al-Zalzalah (99)   tentang 

fenomena alam dalam kehidupan 

3.3 Memahami keterkaitan isi kandungan hadis 

riwayat Tirmidzi 

 ....(َمْنأَْحيىأَْرًضاَميِِّتَةً )

 riwayat Ibnu Majah  

 ,...(َمْنَحفََربِْئًرافَلَُهأَْربَعُْوَنِذَراًعا)

 riwayat Ahmad  

 (...َعْنِإْخَصاِءاْلَخْيِل )

 riwayat Al Bazzar 

ْوحِ    ... نََهىَصْيِرالرُّ

tentang perilaku menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam dengan fenomena kehidupan 

dan akibatnya 

 

4 Mengolah,  menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori  

 

4.5 Menerapkan hukum mad silah, mad badal, 

mad tamkin, dan mad farqi dalam Q.S. al-

Qari’ah (101),Q.S. al-Zalzalah (99)  dan pada 

surat-surat pendek pilihan 

4.6 Menulis hadis riwayat Tirmidzi 

 ....َمْنأَْحيىأَْرًضاَميِِّتَةً 

riwayat Ibnu Majah 

 ...َمْنَحفََربِئًْراَفلَُهأَْربَعُْونَِذَراًعا

 riwayat Ahmad 

 ...َعْنِإْخَصاِءاْلَخْيلِ 

riwayat Al Bazzar 

ْوحِ    ... نََهىَصْيِرالرُّ

tentang  menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam 

4.7 Menerjemahkan hadis riwayat Tirmidzi 
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 َمْنأَْحيىأَْرًضاَميِِّتَةً 

 riwayat Ibnu Majah 

 ...َمْنَحفََربِئًْراَفلَُهأَْربَعُْونَِذَراًعا 

 riwayat Ahmad  

 ...َعْنِإْخَصاِءاْلَخْيلِ 

riwayat Al Bazzar  

ْوحِ   ....نََهىَصْيِرالرُّ

tentang menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam  

4.8 Menghafal hadis riwayat Tirmidzi 

 َمْنأَْحيىأَْرًضاَميِِّتَةً 

 riwayat Ibnu Majah 

 ...َمْنَحفََربِئًْراَفلَُهأَْربَعُْونَِذَراًعا

 riwayat Ahmad 

 َعْنِإْخَصاِءاْلَخْيلِ 

riwayat Al Bazzar 

ْوحِ   نََهىَصْيِرالرُّ

tentang menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam 

 

A.6. KELAS IX SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR BARU 

1. Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

 

1.1 Menyadari pentingnya memanfaatkan 

waktu dan mencari ilmu  

1.2 Menghayati fenomena alam sebagai 

sumber ilmu pengetahuan 

2. Menghargai dan menghayati perilaku 

jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan 

2.1  Memiliki sikap disiplin dalam kehi dupan 

sehari-hari 

2.2  Memiliki semangat menghargai waktu  

2.3  Memiliki semangat menuntut  
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sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata  

 

3.1 Memahami isi kandungan Q.S. al-Ashr 

(103) dan Q.S. al-‘Alaq (96) tentang 

menghargai waktu dan menuntut ilmu  

3.2 Memahami keterkaitan isi kandungan 

Q.S. al-Ashr (103) dan Q.S. al-‘Alaq 

(96) tentang menghargai waktu dan 

menuntut ilmu 

3.3 Memahami keterkaitan isi kandungan 

hadis riwayat Bukhori dari Abdullah bin 

Umar 

ْنَياَكأَنََّكَغِرْيبٌ   ...ُكْنِفيالدُّ

tentang perilaku menghargai waktu dan 

hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin 

Malik 

 اْلِعْلِمفَِرْيَضةٌَعلَىُكِلُِّمْسِلم  َطلَبُ 

tentang menuntut ilmu 

4 Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, 

dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori  

 

4.1 Menerapkan hukum mad laazim 

mukhaffaf kilmi, mutsaqqal kilmi, dalam 

Al-Qur'an 

4.2 Menerapkan hukum bacaan mad lazim 

mukhaffaf harfi dan mutsaqqal harfi 

dalam Al-Qur'an 

4.3 Menulis hadis riwayat Bukhori dari 

Abdullah bin Umar 

ْنَياَكأَنََّكَغِرْيبٌ   ...ُكْنِفيالدُّ

tentang perilaku menghargai waktu dan 

hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin 

Malik 

 َطلَبُاْلِعْلِمفَِرْيَضةٌَعلَىُكِلُِّمْسِلم  
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tentang tentang menuntut ilmu  

4.4 Menerjemahkan hadis riwayat Bukhori 

dari Abdullah bin Umar  

ْنَياَكأَنََّكَغِرْيبٌ   ...ُكْنِفيالدُّ

tentang perilaku menghargai waktu dan 

hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin 

Malik 

 َطلَبُاْلِعْلِمفَِرْيَضةٌَعلَىُكِلُِّمْسِلم  

 tentang tentang menuntut ilmu  

4.5 Menghafalkan hadis riwayat Bukhori 

dari Abdullah bin Umar 

ْنَياَكأَنََّكَغِرْيبٌ   ...ُكْنِفيالدُّ

 tentang perilaku menghargai waktu dan 

hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin 

Malik 

 َطلَبُاْلِعْلِمفَِرْيَضةٌَعلَىُكِلُِّمْسِلم  

 tentang menuntut ilmu      

 

B. AKIDAH AKHLAK  

B.1. KELAS VII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1. Menghayati nilai-nilai Aqidah Islam 

1.2. Meyakini sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, 

salbiyah, ma’ani dan ma’nawiyah., sifat-sifat  

mustahil, serta sifat jaiz Allah SWT 

1.3. Menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1.4. Menghayati  adab Shalat dan dzikir 

1.5. Menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman 

dan umatnya 
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2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

2.1 Menampilkan perilaku orang yang mengimani 

aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari 

2.2 Menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat 

Allah 

2.3 Membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan 

taubat dalam kehidupan sehari-hari. 

2.4 Terbiasa menerapkan adab Shalat dan dzikir 

2.5 Mencontoh kisah keteladanan Nabi Sulaiman 

dan umatnya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata 

 

3.1. Memahami dalil, dasar dan tujuan akidah Islam 

3.2. Mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah yang 

nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan ma’nawiyah 

beserta bukti/dalil naqli dan aqlinya, sifat-sifat 

mustahil dan jaiz bagi Allah SWT. 

3.3. Memahami pengertian,contoh dan dampak 

positifsifat ikhlas, taat, khauf dan taubat 

3.4. Memahami adab Shalat dan dzikir 

3.5. Menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman 

dan umatnya 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori 

 

4.1. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran 

aqidah Islam 

4.2. Menyajikan contoh fenomena-fenomena 

kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat 

wajib,mustahil,dan jaiz Allah SWT 

4.3. Menceritakan kisah-kisah yang berkaitan 

dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, 

khauf, dan taubat dalam fenomena kehidupan. 

4.4. Mensimulasikan adab Shalat dan dzikir 

4.5. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman 

dan umatnya 
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B.2. KELAS VII SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1.  Meyakini sifat-sifat Allah SWT melalui al-

asmaa' al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-

Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-

Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) 

1.2.  Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan 

makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan 

setan dalam fenomena kehidupan 

1.3.  Menolak akhlak tercela riya’ dan nifaq 

1.4.  Menghayati adab membaca Al Qur’an dan 

adab berdoa 

1.5.  Menghayati keteladanan Ashabul Kahfi 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

 

2.1.  Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung 

dalam al-asmaa' al-husna (al-‘Aziiz, al-

Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, 

al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) 

2.2.  Memilik iperilaku beriman kepada malaikat 

Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, 

iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan 

2.3.  Membiasakan diri menghindari akhlak tercela 

riya’ dan nifaq 

2.4.  Terbiasa menerapkan adab membaca Al 

Qur’an dan adab berdoa 

2.5.  Menghayati kisah keteladanan Ashabul Kahfi 

3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

3.1.  Menguraikan al-asmaa’ al-husnaa (al-‘Aziiz, 

al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, 

al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) 

3.2.  Mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat 

Allah serta makhluk gaib lainnya seperti jin, 

iblis, dan setan 
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fenomena dan kejadian tampak 

mata 

 

3.3.  Memahami akhlak tercela riya’ dan nifaq 

3.4.  Memahami adab membaca Al Qur’an dan 

adab berdoa 

3.5.  Menganalisiskisah keteladanan Ashabul Kahfi 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori 

 

4.1.  Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran 

sifat-sifat Allah yang terkandung dalam al-

asmaa’ al-husnaa (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-

Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-

Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) 

4.2.  Menyajikan kisah-kisah dalam fenomena 

kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat 

dan makhluk ghaib lain selain malaikat 

4.3.  Mensimulasikan contoh perilaku riya’ dan 

nifaq serta dampaknya dalam kehidupan 

sehari-hari 

4.4.  Menceritakan kisah keteladanan Ashabul 

Kahfi 

 

B.3. KELAS VIII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1.  Meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab 

Allah SWT 

1.2.  Menghayati nilai tawakkal, ikhtiyaar, shabar, 

syukur dan qanaa’ah sesuai perintah syariat 

1.3.  Menolak perilaku ananiah, putus asa, ghadab, 

dan tamak. 

1.4.  Menghayati adab yang baik kepada kepada 

orang tua dan guru 

1.5.  Menghayati kisah keteladaan Nabi Yunus dan 

Nabi Ayub 
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2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

beriman kepada kitab Allah SWT 

2.2. Berperilaku tawakkal, ikhtiyaar, shabar, 

syukur dan qanaa’ah sesuai perintah syariat 

2.3. Membiasakan diri menghindari perilaku 

ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. 

2.4. Terbiasa beradab yang baik kepada kepada 

orang tua dan guru 

2.5. Terbiasa meneladani kisah keteladaan Nabi 

Yunus dan Nabi Ayub 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

danprosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

 

3.1.  Memahami hakikat beriman kepada kitab-

kitab Allah SWT 

3.2.  Memahami pengertian, contoh dan dampak 

positif sifattawakkal, ikhtiyaar, shabar, 

syukuur dan qanaa’ah 

3.3.  Memahami pengertian, contoh dan dampak 

negatifsifat ananiah, putus asa, ghadab, tamak 

dan takabur (dihilangkan) 

3.4.  Memahami Adab kepada kepada orang tua 

dan guru 

3.5.  Menganalisis kisah keteladanan Nabi Yunus 

dan Nabi Ayub 

4. Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

4.1. Menyajikan data dari berbagai sumber tentang 

kebenaran kitab-kitab Allah SWT  

4.2. Menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak 

terpuji pada diri sendiri (tawakkal, ikhtiyaar, 

shabar, syukur dan qanaa’ah) 

4.3. Mensimulasikan akibat buruk akhlak tercela 

dalam kehidupan sehari-hari 

4.4. Mensimulasikan adab kepada kepada orang 

tua dan guru 
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sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori 

4.5. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus 

dan Nabi Ayub 

 

B.4.KELAS VIII SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1. Beriman kepada Rasul Allah SWT 

1.2. Meyakini sifat-sifat Rasul Allah SWT 

1.3. Meyakini adanya mukjizat serta kejadian luar 

biasa lainnya (karamah, ma’unah, dan irhash) 

1.4. Menghayati sifathusnuzh-zhan, tawaadhu’, 

tasaamuh, dan ta’aawun 

1.5. Menolak sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, 

dan namiimah 

1.6. Menghayati adab kepada saudara dan teman 

1.7. Menghayati kisah keteladanan shahabat Abu 

Bakar ra 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

 

2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

beriman kepada Rasul Allah  

2.2. Meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan 

2.3. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

berimanpadamukjizat dan kejadian luar biasa 

selain mukjizat 

2.4. Terbiasa berperilaku husnuzh-zhan, tawaadhu’, 

tasaamuh, dan ta’aawun dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

2.5. Terbiasa menghindari perilaku hasad, dendam, 

ghibah, fitnah dan namiimah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.6. Terbiasa menerapakan adab islami kepada 

saudara dan teman 
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2.7. Meneladani sifat-sifat utama Shahabat Abu 

Bakarra 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

 

3.1. Memahami pengertian, dalil dan pentingnya 

beriman kepada Rasul Allah SWT 

3.2. Menguraikan sifat-sifat Rasul Allah SWT 

3.3. Memahami pengertian, contohdan hikmah 

mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya 

(karamah, ma’unah, dan irhash) 

3.4. Memahami pengertian, contoh dan dampak 

positifnya sifathusnuzh-zhan, tawaadhu’, 

tasaamuh, dan ta’aawun 

3.5. Memahami pengertian, contoh dan dampak 

negatifnya sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, 

dan namiimah 

3.6. Memahami adab kepada saudara dan teman 

3.7. Manganalisis kisah keteladanan shahabat Abu 

Bakar ra 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori 

 

4.1. Menyajikan peta konsep pengertian, dalil dan 

pentingnya beriman kepada Rasul Allah SWT 

4.2. Menyajikan peta konsep sifat-sifat Rasul 

Allah SWT 

4.3. Menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber 

tentang adanya mukjizat dan kejadian luar 

biasa lainnya (karamah, ma’unah, dan irhash)  

4.4. Mensimulasikan dampak positif dari akhlak 

terpuji (husnuzh-zhan, tawaadhu’, 

tasaamuh,dan ta’aawun) 

4.5. Mensimulasikan dampak negatif dari akhlak 

tercela (hasad, dendam, ghibah, dan 

namiimah) 

4.6. mensimulasikan adab kepada saudara, teman 
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4.7. Menceritakan kisah keteladanan shahabat Abu 

Bakar ra 

 

B.5.KELAS IX SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1. Meyakiniakan adanya hari akhir. 

1.2. Meyakinimacam-macam alam ghaib yang 

berhubungan dengan hari akhir (‘alam 

barzah, yaumul baa’s, yaumulhisaab,yaumul 

miizaan,yaumul jazaa)  

1.3. Menghayati nilai  berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif dalam fenomena 

kehidupan. 

1.4. Menghayati adab islami kepada kepada 

tetangga 

1.5. Menghayati  kisah Shahabat Umar bin 

Khattab ra 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

keimanan terhadap hari akhir 

2.2. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

keimanan terhadap alam ghaib yang 

berhubungan dengan hari akhir (‘alam barzah, 

yaumul baa’s, yaumul hisaab,yaumul 

miizaan,yaumul jazaa) 

2.3. Membiasakan perilaku berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-

hari 

2.4. Terbiasa menerapkan adab islami kepada 

tetangga 

2.5. Meneladani sifat-sifat utama shahabat Umar 

bin Khattab ra 



134 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

 

3.1. Memahami pengertian beriman kepada hari 

akhir, dalil/ buktinya, serta tanda dan peristiwa 

yang berhubungan dengan Hari Akhir tersebut 

3.2. Memahami macam-macam alam gaib yang 

berhubungan dengan hari akhir (‘alam barzah, 

yaumul ba’s, yaumul hisaab,yaumul 

miizaan,yaumul jazaa) 

3.3. Memahami pengertian, contoh dan dampak  

berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif 

dalam fenomena kehidupan. 

3.4. Memahami Adab islami kepada kepada 

tetangga 

3.5. Menganalisis kisah Shahabat Umar bin 

Khattab ra  

4. Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

mengkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori 

4.1. Menyajikan data dari berbagai sumber tentang 

fakta dan fenomena hari akhir dan alam ghaib 

lain yang berhubungan dengan hari akhir 

4.2.  Menyajikan contoh perilaku berilmu, kerja 

keras, kreatif, dan produktif 

4.3. Menyajikan kisah-kisah dari fenomena 

kehidupan tentang dampak positif dari 

berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif 

4.4. Mensimulasikan adab islami kepada tetangga 

4.5. Menceritakan kisah keteladanan shahabat 

Umar bin Khattab ra 

 

B.6.KELAS IX SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1. Meyakini macam-macam takdir yang 

berhubungan dengan Qodha dan Qodar. 

1.2. Menghayati adab pergaulan remaja yang islami 
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1.3. Menghayati Adab terhadap lingkungan, yaitu: 

kepada binatang dan tumbuhan, di tempat 

umum, dan di jalan 

1.4. Menghayati kisah keteladanan shahabat 

Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

2.1. Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

keimanan kepada Qadha dan Qadar Allah 

2.2. Menampilkan perilaku akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari. 

2.3. Terbiasa beradab islami terhadap lingkungan, 

yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di 

tempat umum, dan di jalan 

2.4. Meneladani sifat-sifat utama shahabat Utsman 

bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1. Menunjukkan bukti/dalil kebenaran akan 

adanya Qadha dan Qadar dan ciri-ciri perilaku 

orang yang beriman kepadanya 

3.2. Memahami pentingnya akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja dan dampak negatif 

pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan 

akhlak Islam  

3.3. Memahami adab terhadap lingkungan, yaitu: 

kepada binatang dan tumbuhan, di tempat 

umum, dan di jalan 

3.4. Menganalisis kisah keteladanan shahabat 

Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib 

4. Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) danranahabstrak 

4.1.  Menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber 

dalam fenomena kehidupan tentang Qadha 

dan Qadar 
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(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori 

4.2.  Menyajikan data dari berbagai sumber tentang 

dampak negative pergaulan remaja yang salah 

dalam fenomena kehidupan 

4.3.  Mensimulasikan contoh perilaku terpuji 

dalam pergaulan remaja 

4.4. Mensimulasikan adab terhadap lingkungan, 

yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di 

tempat umum, dan di jalan 

4.5. Menceritakankisah keteladaan Utsman bin 

Affan, dan Ali bin Abi Thalib 

 

 

C. FIKIH 

C.1. KELAS VII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1. Meyakini ketentuan bersuci dari hadas, najis.  

1.2. Menghayati ketentuan shalat  lima waktu 

1.3. Meyakini ketentuan shalat  berjamaah 

1.4. Menghayati makna adzan dan iqomah 

1.5. Meyakini manfaaat dzikir dan doa 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

2.1 Menghayati kaifiah bersuci dari hadas,najis. 

2.2 Menghayati hikmah  shalat  lima waktu 

2.3 Menghayati nilai-nilai positif dalam shalat  

berjamaah 

2.4 Menghayati makna adzan dan iqomah 

2.5 Menghayati hikmah berdzikir dan doa setelah 

shalat  

 

3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

3.1 Memahami najis dan tata cara mensucikan 

3.2 Menganalisis hadas dan kaifiahmensucikan 

3.3 Memahami waktu-waktu shalat  lima waktu 
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tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata  

 

3.4 Memahami ketentuan sujud sahwi 

3.5 Memahami ketentuan azan dan iqamah 

3.6 Menganalisis ketentuan shalat  berjamaah 

3.7 Memahami tata cara berdzikir dan berdo’a 

setelah shalat  

 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori  

4.1 Mendemonstrasikan tatacara bersuci  

4.2 Mempraktikkan azan dan iqamah 

4.3 Mempraktikkan shalat  lima waktu  

4.4 Memperagakan sujud sahwi 

4.5 Mendemonstrasikan tatacara shalat 

berjama’ah 

4.6 Mendemonstrasikan zikir setelah shalat  

4.7 Menghafalkan do’a setelah shalat   
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1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Meyakini kewajiban melaksanakan shalat  

Jum’at 

1.2 Menerima ketentuan sholat  jama’/qoshor  

1.3 Meyakini kewajiban shalat  dalam berbagai 

keadaan. 

1.4 Menghayati hikmah dari shalat  sunnah  

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

2.1 Menghayati nilai-nilai positif dalamshalat  

Jum’at 

2.2 Menghayati nilai-nilai positif dalam sholat 

jama’ dan qoshor  

2.3 Menghayati nilai-nilai positif 

dalammelaksanakan shalat  wajib dalam 

berbagai keadaan  

2.4 Menghayati nilai-nilai positif dalam 

melakukan shalat  sunnah 

 

 

 

 

3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata  

 

3.1 Memahami ketentuan shalat  jumat 

3.2 Menganalisis ketentuan khutbah Jum’at 

3.3 Memahami ketentuan sholat jama’ dan qoshor  

3.4 Memahami kaifiat  shalat  ketika sakit  

3.5 Menganalisis kaifiat shalat diatas kendaraan 

3.6 Memahami ketentuan shalat  sunah muakkad 

3.7 Menganalisis shalat  sunah ghoiru muakkad 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

4.1 Mempraktikkan shalat  Jum’at 

4.2 Mendemonstrasikan khutbah jumah  

4.3 Mempraktekan sholat jama’ dan qoshor 
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merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori  

4.4 Memperagakan shalat  dalam keadaan sakit  

4.5 Mempraktikkan shalat diatas kendaraan 

4.6 Mempraktikkan shalat  sunah muakkad 

4.7 Mempraktikkan shalat  sunah ghoirumuakkad 

 

C.3. KELAS VIII SEMESTER GANJIL    

KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menghayati hikmah sujud tilaawah  

1.2 Menghayati hikmah syukur  

1.3 Menghayati hikmah ibadah puasa 

1.4 Menghayati hikmah zakat 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

 

2.1 Membiasakan sujud tilaawah dalam 

kehidupan sehari-hari 

2.2 Membiasakan sikap bersyukur kepada Allah 

SWT. 

2.3 Memiliki sikap empati dan simpati sebagai 

implementasi hikmah dari puasa 

2.4 Membiasakan sikap dermawan sebagai 

inplementasi hikmah dari zakat. 

3. Memahami dan menerapkan  

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

3.1 Memahami ketentuan sujud syukur  

3.2 Memahami ketentuan sujud tilaawah 

3.3 Menganalisis ketentuan ibadah puasa  

3.4 Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat  
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4. Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori  

4.1 Memperagakan tata cara sujud syukur  

4.2 Memperagakan tata cara sujudtilaawah 

4.3 Menyajikan ketentuan ibadah puasa 

4.4 Menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat 

 

 

C.4. KELAS VIII SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menghargai perintah bersedekah, hibah dan 

memberikan hadiah. 

1.2 Menghayati nilai-nilai ibadah haji dan umrah 

1.3 Mengamalkan ketentuan mengkonsumsi 

makanan yang halalan thoyiban 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

2.1 Menghargai nilai-nilai positif ibadah haji dan 

umrah 

2.2 Membiasakan bersedekah, hibah dan 

memberi hadiah  

2.3 Membiasakan diri mengkonsumsi makanan 

dan minuman yang halal dan baik 

 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

3.1 Memahami ketentuan sedekah, hibah dan 

hadiah 

3.2 Mengidentifikasi tata cara melaksanakan haji 

3.3 Mengidentifikasi tata cara melaksanakan 

umrah 



141 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

 

3.4 Menganalisis ketentuan  makanan halal-

haram  

3.5 Menganalisis ketentuan minuman  halal-

haram 

3.6 Mengetahui tatacara mengkonsumsi makanan 

dan minuman yang halal dan baik 

4. Mengolah,menyaji dan menalar  

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori  

 

4.1 Mensimulasikan tata cara sedekah, hibah dan 

hadiah 

4.2 Mesimulasikan tata cara haji dan umrah 

4.3 Mempraktikkan tatacara mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang halal dan baik 
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C.4. KELAS IX SEMESTER GANJIL    

 

KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menerima perintah berkurban dan akikah  

1.2 Menghayati ketentuan jual beli dan qiradl 

1.3 Menghargailarangan  riba dalam jual beli 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

2.1 Menghargai nilai-nilai kurban dan akikah 

2.2 Mengamalkan ketentuan jual beli dan qiradh 

2.3 Membiasakan menghindari praktik riba 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

3.1 Memahami kaidah menyembelih binatang 

3.2 Memahami ketentuan kurban 

3.3 Memahami ketentuan akikah    

3.4 Memahami ketentuan jual beli 

3.5 Memahami ketentuan qiradh  

3.6 Menganalisis larangan riba 

4. Mengolah,menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori  

4.1 Memberi contoh menyembelih kurban  

4.2 Memberi contoh tatacara pelaksanaan akikah 

4.3 Mempraktikkan pelaksanaan jual beli, 

4.4 Mensimulasikan pelaksanaan qirodl 

4.5 Mensimulasikan tatacara menghidari riba 
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C.5. KELAS IX SEMESTER GENAP   

KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menghayati ketentuan  pinjam meminjam 

1.2 Menghayati nilai-nilai utang piutang  

1.3 Menghayati ketentuan  gadai  

1.4 Meyakini setiap orang akan mati 

1.5 Menghargai nilai keadilan dalam waris 

 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

2.1 Mengamalkan ketentuan pinjam meminjam, 

utang piutang dan gadai 

2.2 Membiasakan dirimemberikan upah sesuai 

ketentuan 

2.3 Menghayat pelajaran penting bertakziah 

2.4 Membiasakan menegakan ketentuan waris 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

 

3.1 Memahami ketentuan pinjam meminjam  

3.2 Memahami ketentuan utang piutang  

3.3 Menganalisis ketentuan gadai   

3.4 Menjelaskan ketentuan upah 

3.5 Memahami  ketentuan  pengurusan jenazah, 

(memandikan,mengkafani,menshalati, 

menguburkan) ta’ziyah dan ziarah kubur 

 

3.6 Memahami ketentuan waris 

4. Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

4.1 Mempraktikkan tata cara pelaksanaan utang 

piutang  

4.2 Mensimulasikan tatacara gadai 

4.3 Mensimulasikan tata cara pelaksanaan 

pemberian upah 
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menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori  

4.4 Mendemonstrasikan tata cara memandikan 

dan mengkafani jenazah 

4.5 Mendemonstrasikan kaifiah shalat jenazah 

 

C. SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

D.1. KELAS VII SEMESTER GANJIL     

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1.  Meyakini misi  dakwah Nabi Muhammad SAW 

sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa 

kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan 

masyarakat. 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

2.1. Merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para 

sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah.     

2.2. Merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para 

sahabat dalam menghadapi masyarakat Madinah.  

2.3. Menghargai nilai-nilai dari misi Nabi Muhammad 

SAW dalam membangun masyarakat melalui 

kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk masa kini 

dan yang akan datang. 

2.4. Menghargai nilai-nilai dari misi Nabi Muhammad 

SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa 

kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan 

masyarakat. 

3. Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1 Memahami sejarah Nabi Muhammad dalam 

membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi 

dan perdagangan  

3.2 Memahami misi Nabi Muhammad SAW sebagai 

rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, 

kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. 

3.3 Memahami  pola dakwah Nabi Muhammad di 
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Makkah dan Madinah 

3.4 Menganalisis  pola dakwah Nabi Muhammad di 

Makkah dan Madinah 

4 Mencoba, mengolah dan 

menyaji menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang semua 

dalam sudut pandang/teori. 

4.1. Melafalkan Q.S. Al-‘Alaq 1-5  yang merupakan  

wahyu pertama diterima Nabi Muhammad SAW 

4.2. MelafalkanQ.S. Al-Mudatsir 1-7  yang merupakan  

wahyu kedua diterima Nabi Muhammad SAW 

4.3. MelafalkanQ.S. Asy Syu’aaro 154 dan al-Hijr: 94 

sebagai dasar untuk berdakwah secara sembunyi-

sembunyi dan terang-terangan. 

4.4. Mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad saw 

waktu di Makkah 

4.5. Mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad saw 

waktu di Madinanh 

 

D.2. KELAS VII SEMESTER GENAP  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Menghargai perilaku Khulafaaur-raasyidiin 

cerminan dari akhlak  Rasulullah SAW.  

1.2. Merespon langkah-langkah yang diambil oleh 

khalifah daulah Bani Umayyah untuk kemajuan 

umat Islam dan budaya Islam      

1.3. Merespon keshalihan dan kesederhanaan Umar bin 

Abdul Azis merupakan cerminan perilaku 

Rasulullah SAW. 

1.4. Merespon diri dari sisi-sisi negatif perilaku para 

penguasa daulah Dinasti Umayah 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

2.1.  Merespon nilai-nilai yang terkandung  dari prestasi-

prestasi yang dicapai oleh Khulafaaurraasyidiin 

untuk masa kini dan yang akan datang. 
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(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

2.2.  Merespon gaya kepemimpinan  

Khulafaaurraasyidiin. 

2.3.  Merespon nilai-nilai dari perkembangan 

kebudayaan/ peradaban Islam pada masa Dinasti 

Bani Umaiyah untuk masa kini dan yang akan 

datang. 

2.4.  Menghargai kesederhanaan dan kesalihan Umar 

bin abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari. 

2.5.  Menghargai keteladanan semangat para ilmuan 

muslim pada masa Dinasti Bani Umaiyah untuk  

masa kini dan yang akan datang. 

 

3. Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1. Memahami  berbagai prestasi yang dicapai oleh  

Khulafaaurraasyidiin.  

3.2. Memahami  sejarah berdirinya Dinasti Bani 

Umayyah. 

3.3. Memahami perkembangan kebudayaan / peradaban 

Islam pada masa Dinasti Bani Umaiyah. 

3.4. Memahami tokoh ilmuwan muslim dan perannya 

dalam kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada 

masa Dinasti Bani Umayyah. 

3.5. Memahami sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin 

Abdul Azis.  

4. Mencoba, mengolah dan 

menyaji  dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai 

4.1.  Meniru model kepemimpinan 

Khulafaaurraasyidiin. 

4.2.  Menceritakan kisah ketegasan Abu Bakar as-Siddiq 

dalam menghadapi kekacauan umat Islam saat 

wafatnya Nabi Muhammad SAW.  

4.3.  Menceritakan  kisah tentang kehidupan Umar bin 

Abdul Azis dalam kehidupan sehari-hari. 
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dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut 

pandang/teori. 

 

D.3. KELAS VIII SEMESTER GANJIL   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Menghayati upaya Dinasti Bani Abbasiyah 

mendirikan Daulah merupakan bagian dari 

perkembangan kebudayaan Islam.  

1.2. Menghargai nilai-nilai positif dari khalifah 

Dinasti Bani Abbasiyah yang menonjol. 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

2.1. Menghargai semangat belajar para ilmuan muslim 

di masa Dinasti Abbasiyah sehingga mampu 

membawa puncak kejayaan kebudayaan dan 

peradaban Islam. 

2.2. Menghargai nilai-nilai ajaran dari perkembangan 

kebudayaan / peradaban Islam pada masa Dinasti 

Abbasiyah untuk masa kini dan yang akan datang. 

2.3. Menghargai keteladanan yang berupa ketekunan 

dan kegigihan khalifah Dinasti Bani Abbasiyah 

yang terkenal. 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1. Memahami latar belakang berdirinya Dinasti Bani 

Abbasiyah  

3.2. Memahami perkembangan kebudayaan/ 

peradaban Islam pada masa  Dinasti Abbasiyah  

3.3. Memahami tokoh ilmuwan muslim: Ali bin 

Rabban at-Tabari, Ibnu Sina, al-Razi (ahli 

kedokteran), Al Kindi, Al Ghazali, Ibn 

Maskawaih (ahli filsafat), Jabir bin Hayyan ahli 

kimia), Muhammad bin Musa al-Khawarizmi 
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(ahli Astronomi) dan perannya dalam kemajuan 

kebudayaan/peradaban Islam pada masa 

Abbasiyah 

3.4. Memahami para ulama’: penyusun kutubussittah 

(ahli Hadis), empat imam madhab (ahli fikih), 

Imam At-Thabari, Ibnu Katsir (ahli Tafsir) dan 

perannya dalam kemajuan kebudayaan/peradaban 

Islam pada masa Abbasiyah.  

4. Mengolah, menyaji dan 

menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut 

pandang/teori. 

4.1. Menceritakan silsilah kekhalifahan Dinasti 

Abbasiyah. 

4.2. Mrnceritakan biografi dan karya para ilmuan 

muslim pada masa Dinasti Abbasiyah.  

4.3. Menunjukkan contoh keindahan kota Baghdad 

sebagai wujud kemajuan budaya dimasa Dinasti 

Abbasiyah. 

 

 

D.4. KELAS VIII SEMESTER GENAP  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1. Menghargai perjuangan Shalahuddin al-Ayyubi 

untuk menegakkan agama Allah SWT.  

1.2. Menghargai perjuangan dalam mensyiarkan 

kebenaran sesuai kondisi sekarang yang lebih 

menitikberatkan aspek humanis (kemanusiaan).   

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

2.1. Merespon perkembangan kebudayaan/ peradaban 

Islam pada masa Dinasti al-Ayyubiyah untuk masa 

kini dan yang akan datang. 
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peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

2.2. Menghargai semangat para pendiri dinasti Al 

Ayyubiyah. 

2.3. Menghargai keteladanan sikap keperwiraan, zuhud, 

dan kedermawanan  Shalahuddin al-Ayyubi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

3. Memahami dan 

menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1. Memahami sejarah berdirinya DinastiAl Ayyubiyah  

3.2. Memahami para para pendiri dinasti Al Ayyubiyah 

3.3. Memahami perkembangan kebudayaan/ peradaban 

Islam pada masa penguasa Ayyubiyah 

3.4. Memahami penguasa Dinasti Al Ayyubiyah yang 

terkenal  

3.5. Memahami ilmuwan muslim Dinasti Al Ayyubiyah 

dan perannya dalam kemajuan kebudayaan/peradaban 

Islam  

4. Mengolah, menyaji dan 

menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain 

yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

4.1. Mrnceritakan terjadinya peristiwa perang Salib. 

4.2. Mrnceritakan kegigihan Salahuddin Yusuf al-

Ayyubi dalam merebut kembali masjidil Aqsha. 

4.3. Mrnceritakan biografi tokoh yang terkenal pada 

masa Dinasti Al Ayyubiyah. 

4.4. Menunjukkan contoh peran para ilmuwan muslim 

Dinasti Al Ayyubiyah. 

 

D.5. KELAS IX SEMESTER GANJIL   
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1. Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1. Menghargai nilai-nilai perjuangan 

Walisongo dalam mensyiarkan Islam.  

1.2. Menghargai usaha dakwah yang dilakukan 

Abdul Rauf Singkel, Muhammad Arsyad al-

Banjari, KH. Ahmad Dahlan dan KH. 

Hasyim Asyári dalam beramar ma’ruf nahi 

munkar. 

1.3. Berkomitmen untuk selalu tekun, gigih 

dalam belajar dan mensyiarkan Islam 

sebagaimana yang dilakukan oleh para 

penyebar agama Islam di Indonesia.  

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1. Menghargai sikap arif dan bijaksana 

sebagaimana sikap yang dimiliki para 

penyebar agama Islam di Indonesia. 

2.2. Menghargai keteladanan semangat para tokoh 

yang berperan dalam perkembangan Islam di 

Indonesia . 

2.3. Menghargai keteladanan semangat 

perjuangan para penyebar agama Islam yang 

ikhlas dan tidak kenal lelah serta penuh 

kesabaran.  

2.4. Menghargai terhadap peninggalan para 

penyebar agama Islam dengan tidak 

menodai perjuangan mereka ke arah 

anarkhis (kekerasan). 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

3.1. Memahami  sejarah masuknya Islam di 

Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan 

pengajaran. 

3.2. Memahami bukti masuknya Islam di 

nusantara abad ke 7, 11 dan 13.  

3.3. Memahami faktor penyebab mudahnya 
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budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

perkembangan Islam di Nusantara. 

3.4. Memahami sejarah kerajaan Islam di Jawa, 

Sumatera, dan Sulawesi. 

3.5. Memahami para tokoh dan perannya dalam 

perkembangan Islam di Indonesia 

(Walisongo, Abdurrauf Singkel, 

Muhammad Arsyad Al Banjari, K.H. Ahmad 

Dahlan dan K.H. Hasyim Asyári) 

3.6. Memahami peran para tokoh dalam 

perkembangan Islam di Indonesia 

(Walisongo, Abdurrauf Singkel, 

Muhammad Arsyad Al Banjari, K.H. Ahmad 

Dahlan dan K.H. Hasyim Asyári) 

3.7. Menerapkan  semangat perjuangan walisongo 

dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia  

3.8. Memahami  semangat perjuangan Abdurrauf 

Singkel, Muhammad Arsyad Al Banjari, 

K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim 

Asyári dalam menyebarkan agama Islam di 

Indonesia. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut pandang/teori. 

4.1.  Mrnceritakanalur perjalanan para pedagang 

Arab dalam berdakwah di Indonesia. 

4.2.  Mrnceritakan perjuangan walisongo dalam 

menyebarkan agama Islam di Indonesia.  

4.3.  Mrnceritakankisah perjuangan walisongo 

dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia.  

4.4.  Mrnceritakan biografi Abdurrauf Singkel, 

Muhammad Arsyad Al Banjari, K.H. Ahmad 

Dahlan dan K.H. Hasyim Asyári dalam 

menyebarkan agama Islam di Indonesia.  

 

D.6. KELAS IX SEMESTER GENAP  



152 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Menghargai tradisi dan budaya Islam merupakan 

bagian dari hasil kebudayaan umat Islam di 

Indonesia.  

1.2. Berkomitmen ikut melestarikan tradisi dan adat 

budaya yang Islami.  

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

2.1. Menghargai tradisi dan upacara adat kesukuan di 

Nusantara. 

2.2. Menghargai tradisi  dan  upacara adat kesukuan 

Nusantara (Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, Minang, 

Madura). 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1 Memahami bentuk tradisi, adat dan seni budaya 

lokal sebagai bagian dari tradisi Islam (Jawa, 

Sunda, Melayu, Bugis, Minang, Madura). 

3.2 Menerapkan  seni budaya lokal sebagai bagian 

dari tradisi Islam (Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, 

Minang, Madura). 

4. Mengolah, menyaji dan 

menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

4.1 Menunjukkan contoh bentuk tradisi, adat dan seni 

budaya lokal di Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, 

Minang, dan Madura. 

4.2 Mensimulasikan bentuk tradisi, adat dan seni 

budaya lokal di Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, 

Minang, Madura. 
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sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut 

pandang/teori. 
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D. BAHASA ARAB 

E.1. KELAS VII SEMSTER GANJIL 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1 Menghargai dan 

menghayati 

ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 

internasional, dan bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan dalam semangat 

belajar.  

2 Menghargai dan 

menghayati 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun, percaya 

diri dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

dengan 

lingkungan 

sosial dan alam 

dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman. 

3 Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan 

(faktual, 

konseptual dan 

prosedural) 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

 التعريفبالنفسوبالعاملينفيالمدرسة؛المرافقواألدواتالمدرسية"؛األلوان؛ 

 baik secara lisan maupun tertulis.  

3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

bahasa  
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berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni 

budaya terkait 

fenomena dan 

kejadian tampak 

mata 

Arab yang berkaitan dengan:  

 التعريفبالنفسوبالعاملينفيالمدرسة؛المرافقواألدواتالمدرسية؛األلوان 

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 

frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan: 

 التعريفبالنفسوبالعاملينفيالمدرسة؛المرافقواألدواتالمدرسية؛األلوان 

4 Mengolah, 

menyaji dan 

menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi 

dan membuat) 

dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, 

dan mengarang) 

sesuai dengan 

yang dipelajari di 

sekolah dan 

sumber lain yang 

semua dalam 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang 

topik 

 التعريفبالنفسوبالعاملينفيالمدرسة؛المرافقواألدواتالمدرسية؛األلوان 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 

 التعريفبالنفسوبالعاملينفيالمدرسة؛المرافقواألدواتالمدرسية؛األلوان 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.3     Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang : 

 التعريفبالنفسوبالعاملينفيالمدرسة؛المرافقواألدواتالمدرسية؛األلوان 

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 

 التعريفبالنفسوبالعاملينفيالمدرسة؛المرافقواألدواتالمدرسية؛األلوان 

 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara 

tepat. 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 

 التعريفبالنفسوبالعاملينفيالمدرسة؛المرافقواألدواتالمدرسية؛األلوان 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar sesuai konteks 
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sudut 

pandang/teori. 

Tarkib: الخبر)الصفة(  +  المبتدأ)ضمائرمفردة(؛إشارةمفردة

 والجهات؛الضمائرالمفردةالمتصلة

 

E.2. KELAS: VII SEMESTER II 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1 Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional, dan bahasa 

pengantar khazanah keislaman yang 

diwujudkan dalam semangat belajar.  

2 Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong 

royong), santun, 

percaya diri dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal 

(intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman. 

 

3 Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual dan 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة

 baik secara lisan maupun tertulis.  
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prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan 

kalimat bahasa  

Arab yang berkaitan dengan: 

 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran 

kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  

 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة

4 Mengolah, menyaji 

dan menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber 

lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana 

tentang topik: 

 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon 

tentang: 

 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan 

sederhana  tentang : 

 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis 

tentang : 

 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة

 dalam berbagai struktur bahasa sederhana 

secara tepat. 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 

 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة
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dengan memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks 

Tarkib: ؛خبرمقدم)الجهات،عند،الالم( + 100 - 1األرقام

نحن( /مبتدأمؤخر؛النعتالمفرد؛المبتدأ)المفرد

 +الخبر)فعلمضارع(

 

E.3. KELAS: VIII SEMESTER I 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1 Menghargai 

dan menghayati 

ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa 

pengantar khazanah keislamanya yang diwujudkan dalam 

semangat belajar.  

2. Menghargai 

dan menghayati 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli 

(toleransi, gotong 

royong), santun, 

percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

dengan 

lingkungan sosial 

dan alam dalam 

jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3    Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 

keislaman. 
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3.Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan 

(faktual, 

konseptual dan 

prosedural) 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni 

budaya terkait 

fenomena dan 

kejadian tampak 

mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan : 

 الساعة؛يومياتنافيالمدرسة؛يومياتنافيالبيت

 baik secara lisan maupun tertulis.  

3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa  

          Arab yang berkaitan dengan: 

 الساعة؛يومياتنافيالمدرسة؛يومياتنافيالبيت

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  

 ؛يومياتنافيالمدرسة؛يومياتنافيالبيتالساعة 

 

 

 

4. Mengolah, 

menyaji dan 

menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan 

ranah abstrak 

(menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 

 الساعة؛يومياتنافيالمدرسة؛يومياتنافيالبيت

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai konteks 

4.2  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 

 الساعة؛يومياتنافيالمدرسة؛يومياتنافيالبيت

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai kontek               

4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang 

: 

 الساعة؛يومياتنافيالمدرسة؛يومياتنافيالبيت

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 

 درسة؛يومياتنافيالبيتالساعة؛يومياتنافيالم

 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
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sesuai dengan 

yang dipelajari di 

sekolah dan 

sumber lain yang 

semua dalam 

sudut 

pandang/teori. 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik  

 الساعة؛يومياتنافيالمدرسة؛يومياتنافيالبيت

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 

yang benar sesuai konteks 

Tarkib: أسئلةعنالساعة؛الجملةاالسمية؛الجملةالفعليةوالفاعاللمفرد؛المفعولبه؛الجملتانوأنواعا

 لجمع

 

E.4. KELAS: VIII SEMESTER II 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1 Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 

internasional dan bahasa pengantar khazanah 

keislamana yang diwujudkan dalam semangat belajar.  

2 Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong 

royong), santun, 

percaya diri dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman. 
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3 Memahami dan 

menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

 المهنةوالمهنيونالرياضيون؛المهنةالطبية؛عيادةالمرضى 

 baik secara lisan maupun tertulis.  

3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

bahasa  

Arab yang berkaitan dengan: 

 المهنةوالمهنيونالرياضيون؛المهنةالطبية؛عيادةالمرضى 

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran 

kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan:  

 المهنةوالمهنيونالرياضيون؛المهنةالطبية؛عيادةالمرضى 

4 Mengolah, menyaji 

dan menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber 

lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang 

topik 

 المهنةوالمهنيونالرياضيون؛المهنةالطبية؛عيادةالمرضى 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 

 المهنةوالمهنيونالرياضيون؛المهنةالطبية؛عيادةالمرضى 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.3  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang : 

 المهنةوالمهنيونالرياضيون؛المهنةالطبية؛عيادةالمرضى 

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis 

tentang : 

 المهنةوالمهنيونالرياضيون؛المهنةالطبية؛عيادةالمرضى 

 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara 

tepat. 
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4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik  

 المهنةوالمهنيونالرياضيون؛المهنةالطبية؛عيادةالمرضى 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar sesuai konteks 

Tarkib: ِلـ( + فعلمضارع؛المصدرالصريح؛الفعاللماضيوالجملةالفعلية–لن–)أن 

 

E.5. KELAS : IX SEMESTER I 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1 Menghargai dan 

menghayati 

ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 

bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar.  

2 Menghargai dan 

menghayati 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun, percaya 

diri dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

dengan 

lingkungan 

sosial dan alam 

dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 

keislaman. 

 



163 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  
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3 Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan 

(faktual, 

konseptual dan 

prosedural) 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni 

budaya terkait 

fenomena dan 

kejadian tampak 

mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan : 

 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان

 baik secara lisan maupun tertulis.  

3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

bahasa  

          Arab yang berkaitan dengan: 

 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  

 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان

4 Mengolah, 

menyaji dan 

menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi 

dan membuat) 

dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, 

dan mengarang) 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 

 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai konteks 

4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 

 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai konteks 

4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang 

: 

 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 

 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان

 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
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sesuai dengan 

yang dipelajari 

di sekolah dan 

sumber lain yang 

semua dalam 

sudut 

pandang/teori. 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik  

 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar sesuai konteks 

Tarkib: ؛كانواسمهاوخبرهاالمفرد؛)الالناهية،لم(+الفعاللمضارع؛المجردوالم تصريفالفعاللماضي

 زيدمنالفعاللثالثي

 

E.6. KELAS : IX SEMESTER II 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1 Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang 

dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 

internasional dan bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar.  

2 Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, 

percaya diri dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3    Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman. 
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3 Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan 

(faktual, konseptual 

dan prosedural) 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni 

budaya terkait 

fenomena dan 

kejadian tampak 

mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة

 baik secara lisan maupun tertulis.  

3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan: 

 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 

frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan:  

 اظعلىالبيئةجمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحف

4 Mengolah, menyaji 

dan menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang 

dipelajari di sekolah 

dan sumber lain 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang 

topik 

 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة

        dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.2    Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 

 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة

         dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang : 

 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 

 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة
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yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara 

tepat. 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik  

 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar sesuai konteks 

Tarkib: فعالألمروتصريفه؛الموصول)الذي،التي،الذين،الالتي(؛اسمالتفضيل 
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Mata Pelajaran PPKn  

A.Kelas VII 

Alokasi waktu 3 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

Siswa mampu: 

1.1BersyukurkepadaTuhan 

YME atas semangat 

dan komitmen para 

pendiri Negara dalam 

merumuskan dan 

menetapkan Dasar 

Negara Pancasila 

2.1 Mengembangkan sikap 

bertanggungjawab dan 

berkomitmen sebagai 

Warga Negara 

Indonesia seperti yang 

diteladankan para 

pendiri negara Dalam 

perumusan dan 

penetapan Pancasila 

sebagai dasar Negara 

3.1 Menganalisis proses 

perumusan dan 

penetapan Pancasila 

sebagai dasar Negara 

4.1  Menyaji hasil analisis 

proses perumusan dan 

penetapan Pancasila 

sebagai dasar Negara 

 

 

Mensyukuri Perumusan dasar 

Negara yang berhasil 

dirumuskan oleh para 

pendiri negara dan 

disepakati mulai dari pidato 

Bung Karno, piagam 

Jakarta,sampai pada 

pengesahan 18 

Agustus1945 

- Menerima dengan sepenuh 

hati dan tanggung jawab hasil 

perumusan Pancasila sebagai 

Dasar Negara yang tertuang 

dalam Pembukaan UUD1945 

sehingga bangsa Indonesia 

bisa seperti ini dan sampai 

saat ini Bangsa Indonesia 

memiliki dasar negara 

Pancasila 

- Proses perumusan dan 

penetapanPancasilasebagai 

dasarnegara 

SejarahperumusanPancasila 

Pembentukan BPUPKI dan 

usulan dasar negara oleh 

tokoh perumus Pancasila 

 

Membaca buku teks untuk 

kemudian mengamati 

video/film/gambar tentang 

sidang BPUPKI dengan 

penuh rasa syukur pada 

Tuhan YME dan mencatat 

hal-hal yang penting dari isi 

vidio tersebut termasuk 

tokoh pengusul dasar negara 

dan panitia sembilan 

BPUPKI 

Mengidentifikasi pertanyaan 

berkaitan dengan perumusan 

dan penetapan Pancasilaserta 

sidang BPUPKI dengan 

penuh rasa tanggung jawab 

 Mencari informasi dari 

berbagai sumber(buku, 

Koran,internet dsb) tentang 

proses perumusan dan 

penetapan Pancasila 

sebagai Dasar negara dan 

Sidang BPUPKI dengan 

rasa ingin tahu dan penuh 

percaya diri 
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 Penetapan Pancasila sebagai 

dasar negara 

Komitmen kebangsaan para 

pendiri negara dalam 

perumusan dan penetapan 

Pancasila 

Nilai semangat dan 

komitmen para pendiri 

Negara dalam 

perumusan dan 

penetapan Pancasila 

sebagai Dasar Negara 

 Melakukan diskusi dalam 

kelompok tentang 

hubungan atas berbagai 

Informasi berkaitan 

dengan perumusan dan 

penetapan Pancasila yang 

Diperolehnya dengan 

kerja Sama dan penuh 

tanggung jawab 

 Menyimpulkan hasil diskusi 

dan mempresentasikannya 

baik secara tertulis maupun 

Lisan didepan kelas dengan 

Rasa percaya diri 

 Mensimulasikan atau 

memamerkan hasil proses 

perumusan dan penetapan 

Pancasila sebagai dasar 

negara Siswa mampu: 

1.2 Menghargai norma-

norma keadilan yang 

berlaku Dalam 

kehidupan 

bermasyarakat sebagai 

anugrahTuhanYang 

Maha Esa 

 

 

Mensyukuri bangsa Indonesia 

sebagai bangsa besar yang 

Memiliki norma- norma 

dalam masyarakat yang harus 

ditaati oleh seluruh 

masyarakat Indonesia 

diantaranya norma agama, 

kesusilaan, kesopananan,dan 

hukum 

 

 

 Mengamati aktivitas 

masyarakat (berdasarkan 

Norma agama, kesopanan, 

kesusilaan, hukum) di 

lingkungan sekolah 

bedasarkan Kelompok Asal 

(Model Jig Saw) terkait 

dengan kehidupan sehari- 

hari dengan 

mengedepankan sikap 

saling menghormati dan 

rasa syukur terhadap 

TuhanYang Maha Esa atas 

perbedaan yang ada 
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2.2Mematuhi norma-norma 

yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat 

untuk mewujudkan keadilan 

3.2Memahami norma-norma 

yangberlakudalam 

kehidupanbermasyarakat 

untukmewujudkan keadilan 

4.2 Mengampanyekan 

perilaku sesuai norma- 

norma yang berlaku 

dalam kehidupan 

bermasyarakat untuk 

mewujudkan keadilan 

Melaksanakan dan 

menerapkan norma-norma 

yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat dengan 

tanggungjawab sehingga 

terwujud keadilan 

Norma-norma dalam 

kehidupan 

bermasyarakat 

Norma yang berlaku 

dalam masyarakat 

 Arti penting norma 

dalam mewujudkan 

keadilan 

Perilaku sesuai norma 

yang berlaku dalam  

kehidupan sehari-hari 

 Mengidentifikasikan berbagai 

pertanyaan dari hasil pengamatannya 

tentang norma-norma yang berlaku 

dalam aktivitas masyarakat tersebut 

 Melakukan diskusi dengan 

kelompok asal tentang barbagai 

norma yang berlaku di masyarakat 

dengan penuh tanggung jawab 

 Melakukan diskusi dengan 

kelompok ahli tentang berbagai 

norma yang ada 

di masyarakat dengan 

penuh percaya diri 

 Menyimpulkan hasil diskusi dan 

mempresentasikannya di depan 

kelas dengan percaya diri dan 

kebersamaan kelompok asal 

 Memperagakan atau 

mensimulasikan perilaku yang 

sesuai dengan norma 

dalammasyarakat,contoh:Kelompo

k1normaagama 

Kelompok2normahukum 

kesopanan 

Kelompok      4      norma kesusilaan 
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Siswa mampu: 

1.3Menghargai nilai 

kesejarahan perumusan dan 

pengesahan Undang- 

Undang Dasar Negara 

Republik ndonesiaTahun 

1945 sebagai bentuk sikap 

beriman 

2.3Mengembangkan sikap 

bertanggung jawab yang 

mendukung nilai kesejarahan 

perumusan dan pengesahan 

Undang- 

Undang Dasar Republik 

IndonesiaTahun1945 

3.3Menganalisis 

kesejarahan perumusan dan 

pengesahan undang- 

undang dasar negara 

RepublikIndonesia 

Tahun1945 

4.3Menjelaskan proses 

kesejarahan perumusan dan 

pengesahan Undang- undang 

Dasar Negara Republik 

IndonesiaTahun 1945 

 

Mensyukuri dan bangga 

memiliki Undang-Undang 

Dasar Negara RI Tahun 1945 

sebagai konstitusi dengan 

melaksanakan dan menaati 

Undang-UndangDasarNRI 

Tahun1945 yang telah 

dirumuskan dan disahkan 

oleh para pendiri Negara 

Kesejarahan perumusan dan 

pengesahan Undang-Undang 

Dasar negara Republik 

IndonesiaTahun1945 

Perumusan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 

Pengesahan UUD Negara 

Republik IndonesiaTahun 

11945 

 

 

Membaca Pembukaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

naskah Proklamasi Kemerdekaan 

dengan cermat dan rasa syukur 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas 

selesainya 

Kedua naskah tersebut bagi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

 Mengidentifikasi pertanyaan 

tentang sejarah perumusan dan 

pengesahan UUD Negara Republik 

IndonesiaTahun1945 

Sebagai wujud sikap 

menghormati 

 Menyusun pertanyaan yang terkait 

dengan sejarah perumusan dan 

pengesahan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

denganpenuhtanggung jawab 
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 Artipenting UUD Negara 

Republik Indonesia bagi bangsa 

dan negara Indonesia 

Peran Tokoh perumus UUD 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

 Mengumpulkan berbagai informasi 

terkait dengan pertanyaan dari buku 

penunjang dan internet 

-Menghubungkan informasi yang 

diperoleh untuk menyimpulkan 

tentang sejarah perumusan dan 

pengesahan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 

1945 

Menyusun laporan dan menyajikan 

hasil telaah tentang sejarah perumusan 

dan pengesahan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

secara tertulis dengan bangga dan 

Percaya diri 

Mensimulasikan kepatuhan terhadap 

tata tertib atau perundang-undangan 
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Siswa mampu: 

1.4 Menghormati 

keberagaman norma- 

norma, suku, agama, ras 

dan antar golongan dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal 

Ika sebagai sesama ciptaan 

tuhan 

2.4 Menghargai 

keberagaman suku, agama, 

ras dan antar golongan 

dalam Bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika 

3.4Mengidentifikasi 

keberagaman suku, 

agama, ras dan antar 

golognan dalam 

Bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika 

4.4  Mendemonstrasikan 

hasil identifikasi suku, 

agama, ras dan   antar 

golongan dalam Bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

 

Bersyukur atas keberagaman 

yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia diantaranya 

keberagaman suku, agama, 

ras, dan antar golongan 

Saling menghormati 

perbedaan keberagaman yang 

ada di Indonesia dan itu 

merupakan kekayaan yang 

dimiliki oleh bangsa Indonesia 

Keberagaman masyarakat 

Indonesia dalam bingkai 

BhinnekaTunggal Ika 

Makna Bhinneka Tunggal 

Ika 

Keberagaman dalam 

masyarakat Indonesia 

Arti penting memahami 

keberagaman dalam 

masyarakat Indonesia 

Perilaku toleran terhadap 

keberagaman norma, suku, 

agama, ras dan antar 

golongan 

 

 

 Mengamati gambar 

keanekaragaman  norma, 

suku,agama,ras,yang berlaku dalam 

masyarakat disekitar tempat tinggal 

secara adil sebagai sesama ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa 

 Mengidentifikasi pertanyaan 

berkaitan dengan keberagaman suku, 

agama,ras,antar golongan dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

sebagai wujud sikap toleransi 

 Mengumpulkan informasi tentang 

keberagaman suku, agama,ras,antar 

golongan dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika dengan penuh percayadiri 

 Menghubungdengan saling 

menghormati jawaban dari teman 

Kelompok berbagai informasi 

tentang arti penting dan perilaku 

toleran terhadap keberagaman 

masyarakat Indonesia 

 Menyusun dan menyajikan laporan 

hasil pengamatan 

Di depan kelas dengan penuh 

tanggung jawab 

Tentang keberagaman suku, 

agama,ras dan antar golongan 

 Menerapkan saling 

menghormati dan bekerja sama 

terkait keberagaman suku, 

agama, ras dan antar golongan 
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Siswa mampu: 

1.5Mensyukuri makna kerja 

sama dalam berbagai bidang 

kehidupan di masyarakat 

2.5 Mendukung bentuk-bentuk 

kerjasama dalam 

Berbagai bidang kehidupan 

dimasyarakat 

3.5Menganalisis bentuk- 

bentuk kerjasama dalam 

berbagai bidang kehidupan 

dimasyarakat 

4.5Menunjukkan bentuk- 

bentuk kerjasama di 

berbagai bidang kehidupan 

masyarakat 

 

Mensyukuri bahwa manusia 

merupakan makhluk 

ciptaan Tuhan YME 

yang paling sempurna 

yang terdiri dari dua 

yaitu sebagai makhluk 

pribadi dan makhluk 

sosial Melaksanakan 

kerjasama dengan 

sesama manusia dalam 

berbagai kehidupan 

Kerjasama dalam 

berbagai bidang 

kehidupan di 

masyarakat 

Makna kerjasama 

dalam hidup 

bermasyarakat 

Pentingnya kerjasama 

Bentuk-bentuk kerja 

sama dalam berbagai 

bidang kehidupan 

dimasyarakat 

 

 Mengamati tayangan 

video/gambar tentang kerja sama 

diberbagai bidang kehidupan 

dimasyarakat yang tercipta atas 

dasar sikap saling menghargai 

 Mengidentifikasi dan 

menyampaikan pertanyaan 

berkaitan dengan kerja sama 

dalam berbagai bidang kehidupan 

di masyarakat dengan penuh 

tanggung jawab 

 Mencari informasi dan 

mendiskusikan jawaban 

Atas pertanyaan-pertanyaan 

yangadadengankerjasamakelompo

k 

 Menghubungkan berbagai 

informasi yang diperoleh dan 

menyimpulkan kerja sama dalam 

berbagai bidang kehidupan di 

masyarakat 

 Menyajikan hasil telaah kerja 

sama dalam berbagai bidang 

kehidupan di masyarakat dengan 

rasa percaya diri 

 Melakukan gotong-royong 

disekolah 
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Siswa mampu: 

1.6 Menghargai karakteristik 

daerah tempat tinggalnya 

dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

sebagai anugerahTuhanyang 

MahaEsa 

 

Mensyukuri bangsa 

Indonesia akhirnya 

menjadi Negara yang 

merdeka melalui 

perjuangan yang panjang 

dan luar biasa 

Ikut serta menjaga 

persatuan dan kesatuan 

dilingkungan 

 

 Mengamati gambartentang Peta 

Indonesia dan sebaran budayanya 

sebagai wujud rasa syukur 

terhadap 

TuhanYang Maha Esa 

 Mengidentifikasi pertanyaan 

tentang Karakteristik daerah 

tempat tinggal dalam kerangka 

NKRI dengan penuh rasa ingin 

tahu 
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2.6  Bersikap antusias 

Terhadap persatuan dan 

kesatuan dengan 

mempertimbangkan 

karakteristik daerah tempat 

tinggalnya 

3.6  Mengasosiasikan 

karakteristik daerah dalam 

kerangka negara kesatuan 

republik indonesia 

4.6 Melaksanakan 

penelitian sederhana untuk 

mengilustrasikan 

karakteristik daerah tempat 

tinggalnya sebagai bagian 

utuh dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

berdasarkan rancangan 

yang telah  dibuat 

Sekitar di mana kita berada 

Karakteristik daerah tempat 

tinggal dalam kerangka 

NKRI 

Makna Persatuan dan 

Kesatuan 

Arti penting Memahami 

karakteristik daerah 

tempat tinggalnya 

Mempertahankan 

persatuan dan kesatuan 

Indoneia 

 Mencari informasi untuk 

menjawab pertanyaan yang sudah 

disusun dengan kerja sama 

kelompok 

 Menghubungkan informasi yang 

diperoleh dari beberapa teman 

kelompok dengan sikap saling 

menghargai untuk menyimpulkan 

Karakteristik daerah tempat 

tinggal dalam kerangka NKRI 

Menyusun laporan dan 

menyajikan hasil telaah 

tentang karakteristik daerah 

tempat tinggal dalam kerangka 

NKRI dengan percaya diri dan 

rasa syukur terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa 

 Mensimulasikan 

menghormatiadat, 

kebiasaanmasyarakatyang berbeda 
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B. Kelas VIII 

Alokasi Waktu: 3 jam pelajaran / minggu 

Siswa mampu: 

1.1   bersyukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

atas konsensusnasional 

pancasila sebagai dasar 

negara dan pandangan 

hidup bangsa 

2.1  Mengembangkan sikap 

yang mencerminkan nilai- 

nilailuhurpancasila sebagai 

dasar negara dan 

pandangan hidup bangsa 

3.1 Menelaah pancasila 

sebagai dasar negara dan 

pandangan hidup bangsa 

4.1 Menyaji hasil telaah 

nilai- nilai pancasila 

sebagai dasar negara dan 

pandangan hidup bangsa 

dalam kehidupan sehari- 

hari 

 

• Mensyukuri 

bangsa Indonesia 

memiliki Pancasila 

sebagai dasar 

negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

• Melaksanakan 

nilai-nilai 

Pancasila dalam 

kehidupan sehari-

hari 

• Kedudukan dan 

fungsi   Pancasila 

bagi bangsa dan 

negara Indonesia 

 Kedudukan,fungsi, 

dan arti penting 

Pancasila sebagai 

Dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

 Nilai-nilai Pancasila 

sebagai Dasar negara 

dan pandangan hidup 

bangsa 

 

 

Mengamati gambar tokoh pengusul 

Dasar negara dan Lambang Garuda 

Pancasila sebagai wujud syukur 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

Mengidentifikasi berbagai 

pertanyaan dengan kerjasama 

kelompok tentang kedudukan dan 

fungsi Pancasila bagi bangsa dan 

negara Indonesia 

Mencari informasi dan 

mendiskusikan jawaban atas 

pertanyaan yang sudah disusun 

dengan penuh percaya diri dan 

tanggung jawab sebagai anggota 

kelompok 

Mendiskusikan dengan sikap saling 

menghormati dan menghargai 

hubungan  
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  Membiasakan 

berperilaku sesuai nilai-

nilai Pancasila sebagai 

Dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

Menyusun dan menyajikan laporan 

hasil telaah kedudukan, fungsi, dan 

arti penting Pancasila sebagai dasar 

negara dengan penuh percaya diri dan 

rasa syukur terhadapTuhan Yang 

Maha Esa 

Mensimulasikan peran tokoh dalam 

merumuskan Pancasila 

 Siswa mampu: 

1.2Menghargai makna, 

kedudukan dan fungsi Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai 

bentuk sikap beriman dan 

bertakwa  

2.2Mendukung makna, 

kedudukan dan fungsi undang-

undang dasar negara republik 

indonesia tahun1945,serta 

peraturan perundangan lainnya 

sesuai dengan undang-undang 

dasar negara republik 

indonesia1945 

3.2Menelaah makna, 

kedudukan dan fungsi Undang-

undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun1945,serta 

peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional 

 

 

Mensyukuri bangsa 

Indonesia memiliki 

Undang-Undang 

Dasar NRI 

Tahun1945 

Melaksanakan Undang- 

Undang Dasar Negara 

RI Tahun1945 dan 

Peraturan perundang- 

undangan dengan 

penuh tanggungjawab 

Kedudukan dan   fungsi 

UUD 1945 dalam sistem 

hukum nasional 

 Makna UUD1945 

dalam system hukum 

nasional 

 

 

Membaca buku teks tentang 

kedudukan dan fungsi UUD 

1945 dalam sistem hukum nasional 

sebagai wujud peduli 

Dan syukur terhadapTuhan 

Yang Maha Esa 

Mengidentifikasi pertanyaan tentang 

makna UUD 1945 dan kedudukan 

serta fungsi UUD 

1945 dalam sistem hukum 

Nasional secara berkelompok dengan 

penuh rasa kekeluargaan 

Mencari informasi untuk menjawab 

pertanyaan yang sudah disusun 

terkait fungsi dan kedudukan UUD 

1945 menghubungkan informasi 

yang diperoleh dan mengambil 

kesimpulan berdasarkan informasi 

yang diperoleh dengan percaya diri 
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  Menyusun laporan dan 

menyajikanhasiltelaah tentang 

makna, fungsi, dan kedudukan UUD 

1945 dalam sistem hukum nasional 

juga peraturan 

– peraturanlainnya dengan percaya 

diri dan tanggung jawab 

Mensimulasikan peran tokoh dalam 

merumuskan Undang-Undang Dasar 

negara Republik Indonesia 

Tahun1945 
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Siswa mampu: 

1.3   Bersyukur kepada Tuhan 

Yang Maha Esa untuk nilai 

dan semangat 

Kebangkitan nasional 1908 

dalam perjuangan indonesia 

Kemerdekaan republik 

2.3  Menunjukkan sikap 

disiplin dalam 

menerapkan aturan sesuai 

dengan nilai-nilai yang 

terkandungdalamtata 

urutanperaturan 

perundanga-undangan 

nasional 

3.3Memahami tata urutan 

peraturan perundang- 

undangan dalam sistem 

hukum nasional di 

Indonesia 

4.3Mendemonstrasikan pola 

pengembangan tata urutan 

peraturanperundang- 

undangandalamsistem 

hukumnasionalnasionaldi 

Indonesia 

 

 

 

 Mensyukuri  rahmat 

Tuhan YME atas 

semangat kebangkitan 

nasional 1908 dalam 

perjuangan 

kemerdekaan RI 

 Menceritakan sikap 

disiplin yang telah 

dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Tata   urutan   

peraturan perundang-

undangan dalam    

sistem    hukum 

Nasional di Indonesia 

  Makna tata urutan 

peraturan 

  Proses pembentukan 

peraturan perundang- 

undangan 

 

 

Mengamati gambar tentang urutan 

peraturan perundang- undangan dan 

membaca beragam peraturan 

perundang- undangan dan 

implementasinya sebagai wujud peduli 

dan syukur terhadapTuhanYang Maha 

Esa 

Mengidentifikasi berbagai 

pertanyaan dengan penuh rasa ingin 

tahu dan disiplin 

Kelompok terhadap pengamatan yang 

telah dilakukannya 

Mencari informasi dari berbagai 

sumber untuk menjawab pertanyaan 

yang sudah disusun dengan kerjasama 

kelompok 

Menghubungkan informasi yang 

diperoleh untan tentang makna tata 

urutan peraturan perundang-

undangan dan mengambil 

kesimpulan secara jujur dan 

bertanggung jawab 

Menyusun laporan hasil telaah tentang 

makna tata urutan peraturan 

perundang-undangan secara tertulis 

dan menyajikan hasil telaah dikelas 

serta memajang hasil telaah (display) 

di dinding kelas dengan bangga dan 

penuh rasa tanggungjawab 

Mensimulasikan peran tokoh dalam 

menyusun tata urutan perundang-

undangan 
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Siswa mampu: 

1.4   Mensyukuri nilai dan 

semangat kebangkitan 

nasional 1908 dalam 

perjuangan kemerdekaan 

Republik Indonesia secara 

tulus. 

2.4  Bertanggungjawab 

terhadap makna dan arti 

penting kebangkitan 

nasional 1908 dalam 

perjuangankemerdekaan 

republikindonesia 

3.4 Menganalisa makna dan 

arti kebangkitan nasional 

1908 dalam perjuangan 

kemerdekaan republik 

Indonesia 

4.4  Menyaji hasil penalaran 

tentang tokoh kebangkitan 

nasional dalam perjuangan 

kemerdekaan republik 

Indonesia 

 

 Makna kebangkitan 

nasional dalam 

perjuangan 

kemerdekaan 

 Arti penting 

kebangkitan nasional 

dalam perjuangan 

kemerdekaan 

 PeranTokoh 

kebangkitannasional 

dalamperjuangan 

kemerdekaannasional 

 

Mengamati gamba rtentang 

Kebangkitan Nasional1908 

dengan ikhkas sebagai wujud 

syukur terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa 

Melakukan kerjasama kelompok 

mengidentifikasi pertanyaan 

tentang makna Kebangkitan 

Nasional 1908 bagi bangsa 

Indonesia 

Mencari informasi untuk menjawab 

pertanyaan tentang arti Kebangkitan 

Nasional1908 bagi perjuangan 

kemerdekaan bangsa Indonesia 

dengan penuh rasa tanggungjawab 

Menghubungkan informasi yang 

diperoleh secara jujur  1908 bagi 

bangsa Indonesia 

Menyusun laporan dan menyajikan 

hasi ltelaah tentang makna 

Kebangkitan Nasional 1908 dengan 

percaya diri 

Mensimulasikan peran tokoh 

kejuangan kebangkitan nasional 
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Siswa mampu: 

1.5  Menjalankan perilaku 

Orang beriman sesuai nilai dan 

semangat Sumpah 

PemudaTahun1928 dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

2.5 Mengembangkan sikap 

toleransi sesuai nilai dan 

semangat sumpah pemuda 

tahun1928 dalam bingkai 

BhinnekaTunggal Ika 

3.5 Memproyeksikannilaidan 

semangatsumpahpemuda 

tahun1928dalambingkai 

BhinnekaTunggalIka 

4.5 Mengaitkanhasilproyeksi 

nilai-nilai dan semangat 

Sumpah PemudaTahun 

1928 dalam bingkai 

BhinekaTunggal Ika dengan 

kehidupan sehari- hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semangat sumpah 

pemuda yang harus 

dimiliki oleh pelajar 

 Sumpah Pemuda 

Tahun 1928    dalam    

bingkai 

BhinnekaTunggal 

Ika 

  Makna Sumpah 

Pemuda 

  ArtipentingSumpah 

Pemudabagi 

perjuangan 

Indonesia 

  Semangat dan 

komitmen sumpah 

pemuda bagi 

bangsa dan Negara 

Indonesia 

 

Mengamati gambar tentang 

persitiwa Sumpah Pemuda dan 

keberagaman masyarakat 

Indonesia sebagai wujud syukur 

terhadapTuhanYang Maha Esa 

Melakukan kerjasama dengan 

kelompok mengidentifikasi 

Pertanyaan-pertanyaan tentang 

makna Sumpah Pemuda1928 

dalam bingkai Bhinneka Tunggal 

Ika 

Mencari informasi bersama dengan 

anggota kelompok ang beragam 

untuk menjawab pertanyaan 

tentang arti sumpah pemuda bagi 

perjuangan kemerdekaan bangsa 

Indonesia dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika 

 Menghubungkan informasi yang 

diperoleh untuk menyimpulkan 

tentang makna sumpah pemuda 

bagi bangsa Indonesia dengan 

penuh rasa tanggung jawab 

Menyusun laporan hasil telaah tentang 

makna sumpah pemuda dan 

Menyajikan hasil telaah di depan 

kelas dengan 

  semangat saling menghargai dan 

menghormati 

Mensimulasikan peran tokoh 

Sumpah Pemuda 
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Siswa mampu: 

1.6   Mensyukuri semangat 

dan komitmen kolektif 

kebangsaan untuk 

memperkuat NKRI yang 

berketuhanan yang maha esa 

2.6 Menunjukkan sikap gotong 

royong sebagai wujud nyata 

semangat dan komitmen 

kolektif kebangsaan untuk 

memperkuat Negara  

Kesatuan Republik Indonesia 

3.6 Menginterpretasikan 

semangat dan komitmen 

kebangsaan kolektif untuk 

memperkuat Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia dalam kontek 

kehidupansiswa 

4.6 Mengorganisasikan 

kegiatan lingkungan yang 

mencerminkan semangat 

dan komitmen kebangsaan 

untuk memperkuat negara 

kesatuan republik Indonesia 

Mensyukuri semangat 

yang dimiliki oleh 

para pejuang 

sehingga NKRI dapat 

terwujud 

Semangat dan 

komitmen 

kebangsaan untuk 

memperkuat NKRI 

 Makna semangatdan 

komitmenkebangsaan 

 Arti penting 

semangat dan 

komitmen kebangsaan 

untuk memperkuat 

NKRI 

 Perantokoh 

masyarakat akan 

pentingnya semangat 

dan komitmen 

kebangsaan untuk 

memperkuat NKRI 

Mengamati gambar/ tayangan vidio 

sidang MPR dalam membuat 

keputusan/ komitmen dengan penuh 

bangga dan syukur terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa 

Mengidentifikasi pertanyaan- 

pertanyaan secara bekerja sama 

dengan kelompoknya terkait dengan 

pentingnya semangat dan komitmen 

kebangsaan untuk memperkuat 

NKRI 

Mencari informasi dari berbagai 

sumber secara bertanggung jawab 

untuk menjawab berbagai pertanyaan 

yang telah tersusun 

Menghubungkan berbagai 

informasi yang didapatkannya 

untuk membuat simpulan jawaban 

terhadap pertanyaan yang ada 

Menyusun laporan hasil telaah 

tentang semangat dan komitmen 

kebangsaan memperkuat NKRI 

dengan penuh rasa tanggungjawab 

Mensimulasikan peran tokoh 

masyarakatakan pentingnya 

semangat dan komitmen kebangsaan 

untuk memperkuat NKRI 
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Siswa mampu: 

1.5  Menjalankan perilaku 

Orang beriman sesuai nilai dan 

semangat Sumpah 

PemudaTahun1928 dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

2.5 Mengembangkan sikap 

toleransi sesuai nilai dan 

semangat sumpah pemuda 

tahun1928 dalam bingkai 

BhinnekaTunggal Ika 

3.5 Memproyeksikannilaidan 

semangatsumpahpemuda 

tahun1928dalambingkai 

BhinnekaTunggalIka 

4.5 Mengaitkanhasilproyeksi 

nilai-nilai dan semangat 

Sumpah PemudaTahun 

1928 dalam bingkai 

BhinekaTunggal Ika dengan 

kehidupan sehari- hari 

 

Semangat            

sumpah 

pemuda     yang     

harus dimiliki oleh 

pelajar 

Sumpah Pemuda Tahun 

1928    dalam    bingkai 

BhinnekaTunggal Ika 

  Makna Sumpah 

Pemuda 

  ArtipentingSumpah 

Pemudabagi perjuangan 

Indonesia 

  Semangat dan 

komitmen sumpah 

pemuda bagi bangsa 

dan Negara Indonesia 

Mengamati gambar tentang 

persitiwa Sumpah Pemuda dan 

keberagaman masyarakat Indonesia 

sebagai wujud syukur 

terhadapTuhanYang Maha Esa 

Melakukan kerjasama dengan 

kelompok mengidentifikasi 

Pertanyaan-pertanyaan tentang makna 

Sumpah Pemuda1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

Mencari informasi bersama dengan 

anggota kelompok ang beragam untuk 

menjawab pertanyaan tentang arti 

sumpah pemuda bagi perjuangan 

kemerdekaan bangsa Indonesia dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 
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  Menghubungkan informasi yang 

diperoleh untuk menyimpulkan 

tentang makna sumpah pemuda bagi 

bangsa Indonesia dengan penuh rasa 

tanggung jawab 

Menyusun laporan hasil telaah tentang 

makna sumpah pemuda dan 

Menyajikan hasil telaah di depan kelas 

dengan semangat saling menghargai 

dan menghormati 

Mensimulasikan peran tokoh Sumpah 

Pemuda 

Siswa mampu: 

1.6   Mensyukuri semangat 

dan komitmen kolektif 

kebangsaan untuk 

memperkuat NKRI yang 

berketuhanan yang maha esa 

 

Mensyukuri semangat 

yang dimiliki oleh para 

pejuang sehingga 

NKRI dapat terwujud 

Semangat dan 

komitmen kebangsaan 

untuk memperkuat 

NKRI 

 Makna semangatdan 

komitmenkebangsaan 

 

Mengamati gambar/ tayangan vidio 

sidang MPR dalam membuat 

keputusan/ komitmen dengan penuh 

bangga dan syukur terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa 
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2.6 Menunjukkan sikap gotong 

royong sebagai wujud 

nyata semangat dan 

komitmen kolektif 

kebangsaan untuk 

memperkuatNegara 

KesatuanRepublik 

Indonesia kebangsaan kolektif 

untuk memperkuat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

dalam kontek kehidupansiswa 

3.6 Menginterpretasikan 

semangat dan komitmen 4.6 

Mengorganisasikan kegiatan 

lingkungan yang mencerminkan 

semangat dan komitmen 

kebangsaan untuk memperkuat 

negara kesatuan republik 

Indonesia 

 Arti penting 

semangat dan 

komitmen kebangsaan 

untuk memperkuat 

NKRI 

 Perantokoh 

masyarakat akan 

pentingnya semangat 

dan komitmen 

kebangsaan untuk 

memperkuat NKRI 

Mengidentifikasi pertanyaan- 

pertanyaan secara bekerja sama 

dengan kelompoknya terkait dengan 

pentingnya semangat dan komitmen 

kebangsaan untuk memperkuat NKRI 

Mencari informasi dari berbagai 

sumber secara bertanggung jawab 

untuk menjawab berbagai pertanyaan 

yang telah tersusun 

Menghubungkan berbagai informasi 

yang didapatkannya untuk membuat 

simpulan jawaban terhadap 

pertanyaan yang ada 

Menyusun laporan hasil telaah tentang 

semangat dan komitmen kebangsaan 

memperkuat NKRI dengan penuh rasa 

tanggungjawab 

Mensimulasikan peran tokoh 

masyarakatakan pentingnya semangat 

dan komitmen kebangsaan untuk 

memperkuat NKRI 
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C. Kelas IX 

Alokasi waktu: 3 jam pelajaran/minggu 

Siswa mampu: 

1.1Mensyukuri perwujudan 

pancasila sebagai dasar 

negarayangmerupakan 

anugerahTuhanYang Maha 

Esa 

2.2  Menunjukkan sikap 

banggaakan tanah air sebagai 

perwujudan nilai- nilai 

Pancasila sebagai dasar negara 

3.1Membandingkan antara 

peristiwa dan dinamika yang 

terjadi di masyarakat dengan 

praktik ideal Pancasila sebagai 

dasar Negara dan pandangan 

hidup bangsa 

4.1Merancang dan melakukan 

penelitian sederhana tentang 

peristiwa dan dinamika yang 

terjadi di masyarakat terkait 

penerapan Pancasila sebagai 

dasar Negara dan pandangan 

hidup bangsa 

 

Dinamika perwujudan 

Pancasila sebagai 

dasar Negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

PenerapanPancasila 

ddari masa ke masa 

Dinamikanilai-nilai 

Pancasila sesuai  dengan 

perkembangan jaman 

Langkah-langkah 

perwujudan nilai-nilai 

Pancasila sebagai dasar 

Negara dalam berbagai 

kehidupan 

 

Membaca buku teks/berita/ 

artikel tentang dinamika Pancasila 

sebagai dasar Negara dan 

pandangan hidup dan menyimak 

dari berbagai sumber tentang 

perwujudan Pancasila sebagai dasar 

Negara dan pandangan hidup 

bangsa dengan penuh rasa syukur 

terhadap Tuhan Yang MahaEsa 

Mengidentifikasi pertanyaan 

tentang langkah-langkah untuk 

mewujudkan Pancasila sebagai 

dasar dengan penuh rasa ingin tahu 

dan kerjasama kelompok  
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  Mencari informasi dari berbagai 

sumber tentang arti penting 

mempertahankan Pancasila 

sebagai dasar Negara dan 

pandangan hidup bangsa dengan 

penuh rasa ingin tahu semangat 

gotong-royong menyajikan hasil 

analisis tentang dinamika 

perwuju dan 

Pancasila sebagai dasar negara dan 

pandanga nhidup bangsa 

dengan penuh rasa tanggung j 

awab 

Mendemonstrasikan peran tokoh 

nasional dalam perwujudan 

Pancasila sebagai dasar negara 

Menghubungkan berbagai 

informasi yang didapat untuk 

menjawab berbagai Pertanyaan 

yang telah disusun dengan 

kerjasama kelompok 
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Siswamampu: 

1.2 Menghargai isi alinea dan 

Pokok pikiran yang 

Terkandung dalam Pembukaan 

Undang- Undang Dasar Negara 

Republik IndonesiaTahun 

1945 sebagai wujud rasa 

syukur kepadaTuhan Yang 

Maha Esa 

2.2 Melaksanakan isi alinea dan 

pokok pikiran yang terkandung 

dalam Pembukaan Undang- 

undang Dasar Negara Republik 

IndonesiaTahun 

1945 

3.2 Mensintesiskan isi alinea 

dan pokok pikiran yang 

terkandung dalam Pembukaan 

Undang- undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 

 

 

Pokok-pokok pikiran 

dalam Pembukaan UUD 

Negara Republik Indonesia 

Tahun1945 

Makna alinea 

Pembukaan Undang- 

UndangDasarRepublik 

IndonesiaTahun1945 

Makna pokok-pokok 

pikiran dalam Pembukaan 

UUD negara Republik 

Indonesia Tahun1945 

 

 

Mengamati vidio/film/ gambar 

tentang makna pokok-Pokok 

pikiran dalam Pembukaan UUD 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai wujud 

syukur terhadapTuhanYang 

Maha Esa 

Mengidentifikasi dan 

mengajukan pertanyaan 

tentang arti penting pokok- 

pokok pikiran dalam 

Pembukaan UUD negara 

Republik IndonesiaTahun 

1945 dengan penuh tanggung 

jawab 

Mencari informasi dari berbagai 

sumber tentang pokok-pokok 

pikiran dalam Pembukaan 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

4.2 Menyajikan hasil sintesis isi 

alinea dan pokok pikiran yang 

terkandung dalam pembukaan 

Undang- undang Dasar Negara 

Republik IndonesiaTahun 

1945 

Sikap positif terhadap 

pokok-pokok pikiran 

dalam Pembukaan UUD 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Menyimpulkan 

Makna pokok- pokok pikiran dalam 

Pembukaan UUD Negara Republik 

IndonesiaTahun 

1945 sebagai hasil kerjasama 

kelompok 

Menyusun paparan dan 

mempresentasikan secara kelompok 

tentang pokok- pokok pikiran yang 

Terkandung dalam Pembukaan UUD 

Negara Repuplik Indonesia dengan 

penuh disiplin dan tanggungjawab 

Menerapkan isi alinea dan pokok 

Pembukaan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 di kelas 
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Siswa mampu: 

1.3 Bersyukur kepadaTuhan Yang 

Maha Esa atas bentuk dan 

kedaulatan 

Negara Republik Indonesia 

2.3Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab dalam 

mendukung bentuk dan 

kedaulatan negara 

3.3Memahami  ketentuan tentang 

bentuk dan kedaulatan Negara 

sesuai Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 

Tahun1945 

4.3Memaparkanpenerapan tentang 

bentuk dan kedaulatan Negara 

sesuai Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 

Tahun1945 

 

Kedaulatan Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

Hakekat dan teori 

tentang  Kedaulatan 

BentukKedaulatan yang 

sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik 

Indonesiatahun1945 

Prinsip-prinsip 

kedaulatan sesuai dengan 

Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Melaksanakan prinsip- 

prinsip kedaulatan sesuai 

Undang Dasar negara 

Republik Indonesia 

 

 

Menyajikan hasil telaah tentang 

kedaulatan yang sesuai dengan 

UUD Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 dengan 

penuh rasa tanggung jawab 

Mensimulasikan pemilihan 

ketua RT/Bupati 
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Siswa mampu: 

1.4Menghormati 

keberagaman 

suku,agama,ras,dan antar 

golongan (sara) di masyarakat 

sebagai pemberian Tuhan 

Yang Maha Esa 

2.4 Mengutamakan sikap 

toleran dalam menghadapi 

masalah akibat keberagaman 

kehidupan bermasyarakat dan 

cara pemecahannya 

3.4 Menganalisis prinsip 

persatuan dalam keberagaman 

suku,agama, ras,dan antar 

golongan (sara),sosial,budaya, 

ekonomi,dan gender dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

 

4.4Mendemonstrasikan hasil 

analisis prinsip persatuan 

dalam keberagaman 

suku, agama, ras, dan 

antar golongan (sara) 

dalam bingkai 

BhinnekaTunggal Ika 

Keberagamanmasyaraka

t dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

Makna persatuan 

dalam kebangsaan 

Prinsip persatuan 

dalam keberagaman 

suku,agama,ras dan 

antar golongan 

Permasalahan yang 

muncul dalam 

keberagaman suku, 

agama,ras dan antar 

golongan 

Upayapencegahan 

konflikyang bersifat 

SARA 

Mengamati masalah-masalah 

yang terjadi di lingkungan 

sekitar dengan jujur 

Mengidentifikasi pertanyaan 

tentang masalah yang muncul 

dalam keberagaman masyarakat 

dengan kerjasama kelompok 

Mengajukan pertanyaan 

tentang berbagai masalah yang 

muncul dalam keberagaman 

masyarakat dan cara 

pemecahannya dengan saling 

menghormati 

Mengumpulkan data dari 

berbagai sumber tentang 

masalah-masalah dalam 

masyarakat yang dapat  

Diselesaikan  

 

Menentukan hubungan 

berbagaimasalah yang 

muncul dengan keberagaman 

masyarakat dan cara 

pemecahan serta pencegahan 

dengan kerjasama kelompok 

Menyajikan hasil telaah 

rencana tindakan dalam 

rangka menyelesaikan 

berbagaimasalah dalam  

 

 

 

 

 

 

 

 

masyarakatdengansikap 
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Siswa mampu: 

1.5Mengapresiasi prinsip 

harmoni dalam keberagaman 

suku,agama, ras, dan antar 

golongan (sara) sosial, 

budaya, ekonomi, dan 

gender dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 

 

 

 Harmoni Keberagaman 

Masyarakat Indonesia 

Makna harmoni 

keberagaman dalam 

Bidang sosial,budaya, 

ekonomi dan gender 

dalam Bhinneka Tunggal 

Ika 

 

 

  Membaca dari berbagai sumber 

dan mendiskusikan tentang 

masalah yang muncul dalam 

keberagaman masyarakat dan 

cara pemecahannya sebagai 

wujud syukur 

terhadapTuhanYang MahaEsa 

 



193 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

2.5 Menunjukkan sikap 

peduli terhadap masalah-

masalah yang muncul 

dalam bidang sosial, 

budaya, ekonomi, dan 

gender dimasyarakat dan 

cara pemecahannya 

dalam bingkai Bhinneka 

TunggalIka 

3.5 Menganalisis prinsip 

harmoni dalam 

keberagaman suku, 

agama, ras,dan antar 

golongan (sara) sosial, 

budaya, ekonomi ,dan 

gender 

Dalam bingkai 

Bhinneka 

Tunggal Ika 

4.5 Menyampaikan 

hasil analisis prinsip 

harmoni dalam 

keberagaman suku, 

agama, ras, dan antar 

golongan(sara) social 

,budaya, ekonomi, dan 

gender  

Permasalahan 

keberagaman 

masyarakat Indonesia 

Akibat yang 

ditimbulkan oleh 

terjadinya masalah yang 

muncul 

Upaya 

menyelesaikan 

masalah yang muncul 

dalam keberagaman 

masyarakat Indonesia 

Mengidentifikasi pertanyaan tentang 

masalah yang muncul dalam 

keberagaman masyarakat dan cara 

pemecahannya dengan sikap saling 

menghargai 

Mengumpulkan data dari berbagai 

sumber tentang masalah-masalah 

dalam masyarakat yang dapat 

diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan 

Menentukan hubungan berbagai 

masalahyang muncul dengan 

keberagaman masyarakat dan cara 

pemecahannya dengan kerja sama 

kelompok 

Menyajikan hasil telaah rencana 

tindakan dalam rangka menyelesaikan 

berbagai masalah dalam masyarakat 

dengan penuh tanggung jawab 

Mensimulasikan peran mediator 

dalam menyelesaikan masalah sosial, 

budaya, ekonomi dan gender 
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Siswa mampu: 

1.6 Menunjukkan 

perilaku orang beriman 

dalam mencintai tanah 

air dalam konteks 

Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

2.6 Mengutamakan 

sikap disiplin sebagai 

warga Negara sejalan 

dengan konsep bela 

negara dalam konteks 

Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

3.6Mengkreasikan 

konsep cinta tanah 

air/bela negara 

dalam konteks 

negara kesatuan 

republik indonesia 

 

4.6Mengorganisasikank

egiatan 

lingkunganyang 

mencerminkankons

epcinta tanahair 

dalamkonteks 

kehidupansehari-

hari 

Konsep cinta tanah air/ 

bela Negara dalam 

konteks Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

a.Makna bela negara 

b.Perundang-undangan 

yang mengatur bela 

negara 

c.Perjuangan 

mempertahankan 

NKRI 

d.Ancaman terhadap 

NKRI saatini 

e.Semangat dan 

komitmen persatuan 

dan kesatuan nasional 

dalam mengisi dan 

mempertahankan 

NKRI 

Mengamati film/wacana dan 

mengkaji dari berbagai sumber 

informasi tentang sejarah perjuangan 

mempertahankan NKRI secara jujur 

sebagai wujud orang yang beriman 

Mengidentifikasi/mengajukan 

pertanyaan tentang perjuangan 

mempertahankan NKRI dan ancaman 

terhadap NKRI saat ini dengan penuh 

disiplin 

Mengumpulkan data dari berbagai 

sumber tentang berbagai ancaman 

terhadap NKRIsaatini dengan 

semangat kerja sama  hubungan 

Mencoba menyusun dan 

menyajikan gagasan penguatan 

komitmen mempertahankan 

NKRI sebagai wujud syukur 

terhadapTuhan YME 

kelompok 

Menghubungkan berbagai informasi 

untuk menjawab berbagai pertanyaan 

yang ada dengan semangat 

kebersamaan dan kekeluargaan 

menentukan 

Mensimulasikan peran pahlawan 

dalam membela NKRI 
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MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

A. Kelas VII 

Alokasi waktu : 6 jam 

pelajaran/minggu 

Kompetensi  Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan  melalui keteladanan, pembiasaan, dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetens isikap dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung dan  dapat digunakan sebagai pertimbangan guru  

dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut 

ini. 

  



196 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

 

KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK PEMBELAJARAN 

 

Pembelajaran 

3.1Mengidentifikasi informasi 

dalam teks deskripsi 

tentang objek (sekolah, 

tempat wisata, tempat 

bersejarah, dan atau 

suasana pentas seni 

daerah)yang didengar dan 

dibaca 

4.1 Menentukanisi teks 

deskripsi objek (tempat 

wisata,tempat bersejarah, 

suasanapentasseni 

daerah, dll) yang 

didengar dan dibaca 

Teks deskripsi 

   Pengertian teks 

deskripsi 

   Isi teks deskripsi 

 Ciri umum 

teks deskripsi 

   Struktur teks deskripsi 

   Kaidah kebahasaan 

  Mengamati model-model 

teks deskripsi 

Merumuskan pengertiaan 

dan menjelaskan isi teks 

deskripsi 

  Mendaftar ciri umum teks 

deskripsi yang mencakup 

struktur dan kaidah 

kebahasaannya 

  Mengerjakan sejumlah 

kegiatan secara 

berkelompok dan individual 

untuk menentukan isi dan 

ciri-cirinyaberdasarkan 

struktur dan kaidah-

kaidahnya 

  Mengidentifikasi model 

teks observasi lainnya-

lainnya dari berbagai 

sumber untuk menentukan 

isi dan ciri-cirinya 
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3.2 Menelaah struktur dan 

kaidah kebahasaan dari 

teks deskripsi 

tentangobjek 

(sekolah,tempat wisata, 

tempat bersejarah, dan 

atau suasana pentas seni 

daerah) yang didengar 

dan dibaca 

4.2 Menyajikandata, gagasan, 

kesan dalambentuk  teks 

deskripsitentangobjek 

(sekolah,tempatwisata, 

tempatbersejarah,dan atau 

suasanapentasseni daerah) 

secaratulisdan lisandengan 

memperhatikanstruktur, 

kebahasaanbaik 

secaralisan dan tulis 

 

 Struktur teks 

deskripsi dan 

contoh-contoh 

telaahannya 

 Kaidah-kaidah 

kebahasaanteks 

eksposisi dan 

contoh- contoh 

telaahannya 

 Prosedur/langkah 

menulisteks 

deskripsi 

 Teknik 

penyuntingan teks 

deskripsi 

 

 Mengamati model struktur 

dan kaidah-kaidah teks 

deskripsi 

  Membaca teks deskripsi 

untuk ditelaah struktur dan 

kaidah- kaidah 

kebahasaannya 

Menyajikan teks deskripsi  
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fantasi) yang dibaca dan 

didengar 

4.3Menceritakan kembali isi 

teks narasi (cerita fantasi) 

yang didengar dan dibaca 

fantasi) 

 Unsur-unsur teks 

cerita narasi 

   Struktur teks narasi 

Kaidah kebahasaan teks 

narasi 

 Kalimat langsung 

dan kalimattidak langsung 

 Penceritaankembaliis

i teks narasi 

  Mendaftar isi, kata ganti, 

konjungsi (kemudian, seketika, 

tiba-tiba, sementara itu), kalimat 

yang menunjukkan rincian latar, 

watak, peristiwa, kalimat 

langsung dan tidak langsung pada 

teks ceritafantasi 

  Mendiskusikan ciri umum teks 

cerita fantasi, tujuan komunikasi 

ceritafantasi, struktur teks cerita 

fantasi 

  Menyampaikan secara lisan 

hasil diskusi ciri umum cerita 

fantasi tujuan komunikasi, dan 

ragam/jenis cerita fantasi, 

struktur cerita fantasi 

  Menceritakan kembali dengan 

cara naratif 
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3.4 Menelaahstruktur dan 

kebahasaan teks narasi 

(cerita fantasi) yang 

dibaca dan di dengar 

4.4 4.4 Menyajikan gagasan 

kreatif dalam bentuk 

cerita fantasi secara lisan 

dan tulis dengan 

memperhatikan struktur 

dan penggunaan bahasa 

 Struktur teks cerita 

fantasi (orientasi, 

komplikasi,resolusi) 

 Kebahasaan teks 

cerita fantasi 

 Prinsip 

memvariasikan teks cerita 

fantasi 

   Ejaan dan tanda baca 

 Langkah-langkah 

menulis cerita fantasi 

  Mendatastruktur dan 

kebahasaan teks cerita fantasi 

  Mendiskusikan prinsip 

menvariasikan cerita fantasi, 

penggunaan bahasapada cerita 

fantasi, penggunaan tanda 

baca/ejaan 

  Mengurutkan bagian-bagian 

cerita fantasi, memvariasikan 

cerita fantasi(misal:mengubah 

narasi menjadi dialog, mengubah 

alur,  mengubah akhir cerita dll), 

melengkapi, dan menulis cerita 

fantasi sesuai dengan kreasi serta 

memperhatikan ejaan dan tanda 

baca 

 Mempublikasikan karya 

cerita fantasi/mempresentasikan 

karya 
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3.5 Mengidentifikasi teks 

prosedur tentang cara 

melakukan sesuatu dan 

cara membuat (cara 

memainkan alat 

musik/tarian daerah, cara 

membuat kuliner khas 

daerah,dll.) dari berbagai 

sumber yang dibaca dan 

didengar 

4.5 Menyimpulkan isi teks 

prosedur tentang cara 

melakukan sesuatu dan 

cara membuat (cara 

memainkan alat 

musik/tarian daerah, cara 

membuat kuliner khas 

daerahdll.) dari berbagai 

sumber yang dibacadan 

didengar yang dibacadan 

didengar 

Teks prosedur 

 Ciri umum teks 

prosedur 

 Struktur teks: 

Tujuan, bahan, alat langkah, 

   Ciri kebahasaan: 

Kalimat perintah,kalimat 

saran, kata benda, kata kerja, 

kalimat majemuk (dengan, 

hingga, 

sampai), konjungsi urutan 

(kemudian, selanjutnya,dll) 

 Simpulanisi teks 

prosedur 

 Mendaftar kalimat perintah, 

saran, larangan pada teks prosedur 

  Mendaftar kalimatyang 

menunjukkan tujuan, bahan, alat, 

langkah-langkah 

  Mendiskusikan ciri umum teks 

prosedur, tujuan komunikasi, 

struktur, ragam/jenis teks prosedur, 

kata/kalimat yang digunakan pada 

teks prosedur, isi teks prosedur 

  Menyampaikan secara lisan 

hasil diskusi ciri umum teks 

prosedur, tujuan komunikasi, dan 

ragam/jenisteks prosedur 

3.6 Menelaah struktur dan 

aspek kebahasaan teks 

prosedur tentang cara 

melakukan 

 Variasipola 

penyajian tujuan, bahan/alat 

  Mendata jenis-jenis dan variasi 

pola penyajian tujuan, bahan dan 



201 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

Sesuatu dan cara membuat (cara 

memainkan alat 

musik/tarian daerah,cara 

membuat kuliner khas 

daerah,membuat cindera 

mata,dll.) dari berbagai 

sumber yang dibacadan 

didengar 

4.6 Menyajikandata 

rangkaian kegiatan ke 

dalam bentuk teks 

prosedur (tentang cara 

memainkan alat musik 

daerah,tarian daerah,cara 

membuat 

cinderamata,dll) dengan 

memperhatikan struktur, 

unsur kebahasaan, dan isi 

secara lisan dan tulis. 

langkah 

 Variasikalimat 

perintah/saran/larangan 

 Prinsip penyusunan 

kalimat perintah 

 Pilihankata dalam 

penyusunan teks prosedur 

 Prinsip penggunaan 

kata/kalimat/tandabaca dan 

ejaan 

alat,langkah teks prosedur 

  Menyusun teks prosedur dengan 

memperhatikan struktur, unsur 

kebahasaan,dan isi 

• Menyunting dan 

memperbaiki teks prosedur yang 

ditulisdari segi isi, pilihan 

kata/kalimat/paragrafdan 

penggunaan tanda baca/ejaan 

• Memublikasikan teks 

prosedur yang dibuat 
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3.7Mengidentifikasi informasi 

dari teks laporan hasil 

observasi berupa buku 

pengetahuan yang dibaca 

atau diperdengarkan 

4.7 Menyimpulkan isi teks 

laporan hasil observasi 

yang berupa buku 

pengetahuan yang 

dibacadan didengar 

Teks laporan hasil observasi 

 Daftar informasiisi 

teks laporan hasilobservasi 

(LHO) 

Penggunaan bahasa dalam 

laporan hasil observasi 

   Ciri umum laporan 

Mendaftar dan mendiskusikan 

informasiisi, kalimat definisi, 

kalimat untuk klasifikasi, kalimat 

rincian dalam teks laporan 

observasi. 

Merinciisi teks LHO (bagian 

definisi/klasifikasi, deskripsi 

bagian, penegasan) 

  Menyajikan hasil diskusi 

tentang isi bagian dan gagasan 

pokok yang ditemukan pada teks 

LHO 

Menyimpulkan isi teks laporan 

hasil observasi 

3.8 Menelaah struktur, 

kebahasaan, dan isi   teks 

laporan hasil observasi 

yang berupa buku 

pengetahuan yang dibaca 

atau diperdengarkan 

4.8 Menyajikan rangkuman 

teks laporan 

hasilobservasiyang 

berupa buku pengetahuan 

secara lisan dan 

tulisdengan 

memperhatikan kaidah 

kebahasaanatau aspek 

lisan 

   Struktur teks LHO 

 Variasi pola 

penyajian teks LHO 

 Variasi kalimat 

definisi, variasi pola 

penyajian teks LHO 

  Mendiskusikan struktur, 

kebahasaan,dan isi teks LHO 

  Mendata jenis-jenis dan variasi 

pola penyajian 

definisi,klasifikasi,deskripsibagian 

  Merangkumteks LHO 

  Mempresentasikanteks LHO 

yang ditulis 



203 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

3.9 Mengidentifikasi 

informasi (pesan, rima, 

dan pilihan kata) dari 

puisi rakyat (pantun, 

syair, dan bentuk puisi 

rakyat setempat) yang 

dibaca dan didengar 

4.9 Menyimpulkanisi puisi 

rakyat (pantun, syair, dan 

bentuk puisi rakyat 

setempat) yang disajikan 

dalam bentuk tulis 

Puisi rakyat 

 Ciri puisi rakyat 

(pantun, gurindam, syair) 

 Cara menyimpulkan 

isi pada pantun, gurindam, 

dan syair 

  Mendiskusikan ciri umum dan 

tujuan komunikasi puisi rakyat 

(pantun, gurindam, syair) 

  Mendaftar kalimat perintah, 

saran, ajakan,larangan,kalimat 

pernyataan, kalimat majemuk dan 

kalimat tunggal dalam puisi 

rakyat (pantun, gurindam, syair) 

  Menyimpulkan ciri umum, 

tujuan komunikasi, 

ragam/jenispuisi rakyat, 

kata/kalimaty ang digunakan pada 

puisi rakya (pantun, gurindam, 

syair) 

3.10 Menelaah struktur dan 

kebahasaan puisi rakyat 

(pantun, syair, dan bentuk 

puisi rakyat setempat) 

yang dibaca dan didengar 

 

Pola pengembangan isi 

pantun, gurindam, dan syair 

 

  Menyimpulkan prinsip 

pengembangan pantun, 

gurindam, dan syair, penggunaan 

konjungsi (kalau, jika, agar, 

karenaitu, dll) pada  pantun 

 4.10 Mengungkapkan gagasan, 

perasaan,pesan dalam 

bentuk puisi rakyat secara 

lisandan tulis dengan 

memperhatikan struktur, 

rima, dan penggunaan 

bahasa 

 Variasi kalimat 

perintah, saran, 

ajakan,larangan dalam 

pantun 

Memvariasikan,melengkapaiisi, 

menurutkan,dan menulis 

pantun, gurindam, dan syair 

 Mendemonstrasikan 

berbalas pantun secara 

berkelompok 
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3. 11  Mengidentifikasi 

informasi tentang 

fabel/legenda daerah 

setempat yang dibaca dan 

didengar 

4. 11 Menceritakan kembali isi 

fabel/legenda daerah 

setempat 

Fabel/legenda 

Ciri cerita fabel/legenda 

 Langkah memahami 

isi cerita fabel 

 Langkah 

menceritakan kembaliisi 

fabel/legenda 

  Mencermati cerita rakyat (fabel 

dan legenda)yang berasal dari 

daerah setempat 

  Mendata kata ganti, kata kerja, 

konjungsi,  kalimat langsung dan 

tidak langsung, tema,alur, karakter 

tokoh, latar,sudut pandang, 

amanat,dan gaya bahasa pada 

fabel/legenda 

  Berlatih menceritakan isi 

fabel/legenda yang dibaca 

 Menceritakan kembali isi 

fabel/legenda yang dibaca 

3.12 Menelaah struktur dan 

kebahasaan fabel/legenda 

daerah setempat yang 

dibaca dan didengar 

4.12 Memerankan isi 

fabel/legenda daerah 

setempat yang dibaca dan 

didengar 

 Struktur teks 

fabel/legenda: 

1.orientasi 

2.komplikasi 

3.resolusi 

4.koda 

 Teknik 

penggambaran tokoh 

 Pemeranan isi 

fabel/legenda daerah 

setempat 

  Mendiskusikan struktur teks 

fabel/legenda dan kebahasaan yang 

digunakan (variasi 

penyajian,variasi pola 

pengembangan) 

  Mendataisi, memperbaiki 

pilihan kata, kalimat narasi,dialog, 

penyajian latar agar cerita 

Menjadi lebih menarik 

  Menulis fabel/legenda 

berdasarkan ide yang 

direncanakandan data yang 

diperoleh 

 Memerankan dan 

menceritakan fabel/legenda yang 

berasal dari daerah setempat 
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3.13 Mengidentifikasi 

informasi (kabar, 

keperluan, 

permintaan,dan/atau 

permohonan) dari surat 

pribadi dan surat dinas 

yang dibacadan didengar 

4. 13  Menyimpulkanisi (kabar, 

keperluan,permintaan, 

dan/ataupermohonan) 

surat pribadi dan surat 

dinas yang dibacaatau 

diperdengarkan 

 

Surat pribadi dan surat dinas 

 Informasi isi surat 

pribadi, surat dinas 

 Isi suratpribadi dan 

dinas 

 Simpulanisi surat 

pribadi dan dinas 

 

  Mendataisi surat pribadi dan 

surat dinas 

  Mendiskusikan isi surat pribadi 

dan dinas 

  Menyimpulkanisi  surat pribadi 

dan surat dinas 

3.14   Menelaah unsur-unsur 

dan kebahasaan dari surat 

pribadi dan surat dinas 

yang dibaca dan didengar 

4. 14  Menulis surat (pribadi dan 

dinas) untuk kepentingan 

resmi dengan 

memperhatikan struktur 

teks, kebahasaan, dan isi 

 Unsur-unsur surat 

pribadi dan dinas 

 Kebahasaan surat 

priadi dan dinas 

 Cara menulis surat 

pribadi dan dinas 

 Mengidentifikasi unsur-

unsur surat pribadi dan sistematika 

surat dinas 

 Mendiskusikan 

karakteristik bahasa dan urutan 

surat pribadi dan dinas 

 Menulis surat pribadi 

sesuai tujuan penulisan 

 Menulis surat dinas sesuai 

dengan sistematika dan bahasa 

surat dinas 
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3.15 Menemukan unsur-unsur 

dari buku fiksi dan 

nonfiksi yang dibaca 

4.15 Membuat peta 

pikiran/rangkuman alur 

tentang isi buku 

nonfiksi/buku fiksi yang 

dibaca 

Litera sibuku fiksi dan 

nonfiksi 

   Unsur-unsur buku 

 Cara membaca buku 

dengan SQ3R, yaitu 

1) Survey atau meninjau, 

2) Question atau bertanya, 

3) Read atau membaca, 

4) Recite atau menuturkan, 

5) Review atau mengulang 

Caramem buat rangkuman 

   Mendata sub-bab buku 

   Membaca garis besar isi subbab 

 Menentukan gagasan 

pokok isi buku 

   Membuat peta pikiran isi buku 

 Mempresentasikan hasil 

peta pikiran isi buku yang dibaca 

3.16 Menelaah hubungan 

unsur- unsur dalam buku 

fiksi dan nonfiksi 

4.16 Menyajikan tanggapan 

terhadap isi buku fiksi 

nonfiksi yang dibaca 

 Hubungan antar 

unsur buku 

 Langkah menyusun 

tanggapan terhadap buku 

yang dibaca 

 Mendata bagian isi yang 

akan ditanggapi, penggunaan 

bahasa dalam buku, dan 

sistematika buku 

 Menyusun tanggapan 

dalam bentuk komentar terhadap 

isi, sistematika, buku, penggunaan 

bahasa, dan tanda baca/ejaan 

 Memublikasikan komentar 

terhadap buku yang dibaca 
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3.16 Menelaah hubungan 

unsur- unsur dalam buku 

fiksi dan nonfiksi 

4.16 Menyajikan tanggapan 

terhadap isi buku fiksi 

nonfiksi yang dibaca 

 Hubungan antarunsur 

buku 

 Contoh penyusunan 

tanggapan 

 Langkah menyusun 

tanggapan terhadap buku 

yang dibaca 

 Mendata bagian isi yang 

akan ditanggapi,  penggunaan 

bahasa, unsur intrinsic cerita,dan 

bagian-bagianbuku fiksi 

 Menyusun tanggapan 

dalam bentuk komentar 

terhadapisi, unsur pembangun 

cerita (alur, tokoh, 

tema,latar,amanat), kebermaknaan 

buku, pilihan kata, gaya 

bahasa,penggunaan bahasa,dan 

tanda baca/ejaan 

 Menyajikan komentar 

terhadap buku fiksi yang dibaca 

 Memublikasikan komentar 

terhadap buku yang dibaca 
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B.  Kelas VIII 

Alokasi waktu : 6 jam 

pelajaran/minggu 

Kompetensi  Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan  melalui keteladanan,pembiasaan,dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung dan  dapat digunakan sebagai pertimbangan guru  dalam 

mengembangkan karaktersiswa lebihlanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut 

ini. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

3.1 Mengidentifikasi 

unsur- unsur teks 

berita 

(membanggakan dan 

memotivasi)yang 

didengar dan dibaca 

4.1 Menyimpulkan isi 

dari berita (membanggakan 

dan memotivasi) yang 

dibaca dan didengar 

  Pengertianteks berita 

  Unsur-unsur berita 

(5 W + 1H) 

  Ringkasan dan 

penyimpulan berita 

  Langkah-langkah 

menyimpulkan pokok-

pokok berita 

  Tanggapan terhadap isi 

berita 

 Mengamatiteks berita, baik 

yang diperdengarkan atau 

ditayangkan 

 Mendiskusikan hasil membaca 

untuk memeroleh pemahaman 

tentang unsur-unsur berita 

 Mendiskusikan langkah- 

langkah menentukan pokok- 

pokok/unsur-unsur berita 

 Merumuskan 

ringkasan/kesimpulan unsur-

unsur teks berita yang dibaca 

   Menanggapi berita 
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3.2 Menelaah struktur 

dan kebahasaan teks 

berita 

(membanggakan 

dan memotivasi) 

yang 

didengar dan dibaca 

berita 

4.2 Menyajikan data, 

informasidalambentuk 

berita secarali san dan 

tulis dengan 

memperhatikan 

struktur, kebahasaan, 

atau  aspek 

lisan(lafal,intonasi, 

mimik,kinesik) 

   Struktur teks berita 

- Kepala berita(lead) 

- Tubuh berita 

- Ekor berita 

 Kaidah-kaidah 

kebahasaan teks 

berita 

 Bahasa baku dan tidak 

baku 

(pengayaan) 

 Membaca berbagai sumber untuk 

memahami struktur teks berita, 

kaidah kebahasaan (bahasa baku, 

kalimat langsung, konjungsi 

bawah, konjungsi temporal dan 

kronologis, keterangan waktu, 

kata kerja mental) yang digunakan 

dalam menulis bagian-bagian teks 

berita 

 Mendata objek dari berbagai 

sumber tentang berita, bahan, 

dan cara/langkah-langkah 

kegiatan yang disusun menjadi 

teks berita 

 Menulis teks beritadengan 

memperhatikan unsur-unsur 

berita dan pola penyajiannya 

 Membacakan teks berita yang 

ditulis 

3.3Mengidentifikasi 

informasi teks iklan, 

slogan, atau poster (yang 

membuat bangga dan 

memotivasi) dari 

berbagai sumber yang 

dibaca dan didengar 

 

Pengertian dan Teks 

iklan, slogan, poster 

Unsur-unsur teks Iklan, 

slogan, poster 

Penyimpulan 

maksud suatu iklan 

 Mendata informasiisi dan unsur–

unsur yang terdapat pada iklan, 

slogan, atau poster 

 Menelaah dan membedakan 

unsur-unsur iklan, slogan, dan 

poster 

4.3 Menyimpulkanisi iklan, 

slogan, atau poster 

(membanggakan dan 

memotivasi) dari 

berbagai sumber 

Menceritakan kembali 

iklan 

 Mendiskuskan simpulan isi teks 

iklan, slogan, atau poster 

 Mempresentasikan isi teks iklan, 

slogan, atau poster 
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3.4 Menelaah pola 

penyajian dan 

kebahasaanteks iklan, 

slogan, atau poster 

(yang membuat 

bangga dan 

memotivasi)dari 

berbagai sumber yang 

dibaca dan didengar 

4.4 Menyajikan gagasan, 

pesan, ajakan dalam 

bentuk iklan, slogan, 

atau poster secara lisan 

dan tulis 

Unsur-unsur iklan, 

slogan, dan poster 

Cara menyusun teks 

iklan, slogan, poster 

 Mendiskusikan ciri-ciri atau 

komponen dan kebahasaan teks iklan, 

slogan, atau poster berdasarkan teks  

iklan, slogan, atau poster yang 

dibaca/didengar/disaksikan 

 Menganalisis langkah-langkah 

penulisan iklan, slogan atau 

poster 

 Merumuskan konteks iklan, 

slogan, atau poster sesuai dengan 

keperluan untuk bahan penulisan 

slogan dan/poster 

 Menulisiklan, slogan, atau 

poster berdasarkan konteks 

yang telah dirumuskan 

 Mempresentasikan iklan, 

slogan, dan/atau poster yang 

ditulis dengn berbagai variasi 

3.5 Mengidentifikasi 

informasi teks 

eksposisi berupa artikel 

ilmiah populer dari 

koran/majalah)yang 

didengar dan dibaca 

yang didengar dan 

dibaca 

4.5 Menyimpulkanisi 

teks eksposisi (artikel 

ilmiah populer dari 

koran dan majalah) 

yang diperdengarkan 

dan dibaca 

  Pengertianteks eksposisi 

 Unsur-unsur teks 

eksposisi: 

Gagasan dan 

fakta-fakta 

 Pola-pola 

pengembangan teks 

eksposisi 

 Simpulan teks 

eksposisi 

berdasarkang 

agasan utamanya 

 Jenis-jenis paragraf 

dalam teks eksposisi 

  Mengamati teks eksposisi untuk 

merumuskan pengertiannya 

  Mendata dan merumuskan 

unsur-unsur teks eksposisi yang 

meliputi gagasan dan fakta dan 

pola pengembangannya 

  Mengakaji hubungan bagian- 

bagian struktur dan kebahasaan 

teks eksposisi 

 Menelaahdan informasiisi teks 

sesuaidengan bagian-bagian teks 

eksposisi 

 Menyimpulkanisi teks eksposisi 

hasildiskusi 
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3.6 Menelaah isi dan 

struktur teks eksposisi 

(berupa artikel ilmiah 

populer dari 

koran/majalah)yang 

diperdengarkan atau 

dibaca 

4.6 Menyajikan gagasan, 

pendapat ke dalam 

bentuk teks eksposisi 

berupa 

yang artikel ilmiah 

populer (lingkungan 

hidup, kondisi sosial, 

dan/atau keragaman 

budaya, dll) secara 

lisan dan tertulis 

dengan 

memperhatikan 

struktur 

kebahasaan,aspek 

lisan 

   Struktur teks eksposisi 

   Kaidah teks ekposisi 

 Langkah-langkah 

menyusun teks 

eksposisi 

   Menyanting teks 

eksposisi 

 Mendiskusikan struktur dan 

penggunaan kaidah bahasateks 

ekspoisi 

 Menyusun kerangka teks ekspoisi 

berdasarkan struktu, kaidah 

bahasa,ciri kebahasaan, dan pola 

pengembangan kebahasaan 

berdasarkan objek yang akan 

ditulis 

   Menulis teks eksposisi 

Mempresentasikan teks 

eksposisi 
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3.7 Mengidentifikasi unsur- 

unsur pembangun teks 

puisi yang 

diperdengarkan atau 

dibaca 

4.7 Menyimpulkan unsur- 

unsur pembangun 

dan makna teks 

puisi yang 

diperdengarkan atau 

dibaca 

 Pengertian teks puisi 

 Unsur-unsur 

pembentuk teks puisi 

 Simpulan isi, unsur-

unsur pembangun 

teks puisi, dan jenis-

jenisnya 

 Periodesasi puisi 

(Pengayaan) 

  Mengamati model-model teks 

puisi 

Merumuskan pengertiaan puisi 

  Mendiskusikan isi teks puisi 

yang dibaca 

  Mendiskusikan unsur-unsur 

pembangun puisi dan jenis- 

jenisnya 

Mempresentasikan hasil diskusi 

3.8 Menelaah unsur-unsur 

pembangun teks puisi 

(perjuangan,lingkunga

n hidup, kondisi 

sosial,dan lain-

lain)yang 

diperdengarkan atau 

dibaca 

4.8 Menyajikan gagasan, 

perasaan,pendapat 

dalam bentuk teks puisi  

secara tulis/lisan 

dengan memperhatikan  

unsur- unsur 

pembangun puisi 

 Unsur lahir 

(bentuk) dan batin 

(makna) puisi. 

Pengungkapan 

gagasan, perasaan, 

pandangan penulis 

 Pembacaan puisi 

(ekspresi, 

lafal,tekanan,intonasi

) 

  Merumuskan unsur-unsur 

pembentuk teks puisi 

  Mengidentifikasi isi, 

penggunaan bahasa,kata-kata 

(konotasi dan denotasi) dalam 

teks puisi 

  Menulis puisi berdasarkan 

konteks 

  Membacakan puisi yang ditulis 

dan menanggapinya 
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3.9 Mengidentifikasi 

informasidari teks 

ekplanasi berupa 

paparan kejadian suatu 

fenomena alam yang 

diperdengarkan atau 

dibaca dengan 

memperhatikan 

struktur, unsur 

kebahasaan,dan isi 

secara tertulis 

4.9 Meringkas isi teks 

eksplanasi yang 

berupa proses 

terjadinya suatu 

fenomena dari  

beragam sumber yang 

didengar dan dibaca 

   Pengertian teks 

eksplanasi 

 Ciri-ciriteks 

eksplanasi berdasar-

kanpola/struktur 

teks eksplanasi 

 Gagasan umum 

dalam teks 

eksplanasi 

 Langkah-langkah 

meringkasisi teks 

eksplanasi 

berdasar-kan 

gagasan 

umumnya 

 Mengamati suatu model teks 

eksplanasi 

Menyimpulka pengertian,ciri- ciri 

berdasarkan pola/struktur teks 

eksplanasi 

 Mendata gagasan umum dam 

teks eksplanasi 

   Meringkas isi teks eksplanasi 

 Memajang ringkasan teks 

eksplanasi 
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3.10 Menelaah teks 

eksplanasi berupa 

paparan kejadian suatu 

fenomena alam 

yang 

diperdengarkanatau 

dibaca 

4.10 Menyajikan informasi, 

data dalam bentuk teks 

eksplanasiproses 

terjadinyasuatu 

fenomena 

secaralisandan tulis 

dengan memperhatikan 

struktur, unsur 

kebahasaan,atau 

aspek lisan 

Ragamisi teks eksplanasi 

   Struktur teks 

eksplanasi 

   Kaidah teks eksplanasi 

 Pola-

polapengembangan 

teks eksplanasi 

 Mengamati model-model teks 

eksplanasi 

 Mendataisi, struktur, dan 

kaidah teks eksplanasi 

 Mendata peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di lingkungan 

siswa tinggal sebagai bahan 

menulis teks eksplanasi 

 Menulisteks eksplanasisesuai 

dengan kerangka/pola yang 

telahdirancang 

 Memajangteks eksplanasiyang 

disusun dan ringkaannya 

3.11 Mengidentifikasi 

informasi pada teks 

ulasan tentang 

kualitas 

karya (film, cerpen,puisi, 

   Pengertian teks ulasan 

 Macam-macam teks 

ulasan berdasar-

kanisinya 

   Maksud/arti penting 

teks 

 Mengamati suatu model teks 

ulasan 

 Berdiskusi tentang pengertian 

dan macam-macam isi teks 
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novel, karya seni 

daerah) yang dibaca 

atau diperdengarkan 

4.11 Menceritakankembali 

isi teks ulasan tentang 

kualitas karya (film, 

cerpen,puisi, novel, 

karya seni daerah)yang 

dibaca atau didengar 

ulasan 

 Kelebihan/ke

lemahan dalam 

teks ulasan. 

ulasan 

   Mendiskusikan maksud dan 

Cara mengungkapkan kelebihan 

dan kekurangan teks ulasan 

 Menuliskan informasi berupa 

pernyataan kelebihan dan 

kekurangan benda yang 

terdapat pada teks ulasan 

 Membacakan kelebihan produk, 

karya, benda pada teks ulasan 

yang diidentifikasi 

3.12 Menelaah struktur  dan 

kebahasaan teks ulasan 

(film, cerpen,puisi, 

novel, karya seni 

daerah)yang 

diperdengarkan dan 

dibaca 

4.12 Menyajikan tanggapan 

tentang kualitas karya 

(film, cerpen,puisi, 

novel, karya seni 

daerah,dll.) dalam 

bentuk teks ulasan 

secaralisandan tulis 

dengan memperhatikan 

struktur, unsur 

kebahasaan,atau 

aspek lisan 

   Struktur teks ulasan: 

1. orientasi 

2. tafsiran                    

3. rangkuman 

4. evaluasi 

 Kaidah 

kebahasaan teks 

ulasan 

   Cara menulis teks 

ulasan 

 Mendiskusikan struktur, 

bahasaan,dan isi teks ulasan 

produk, karya, atau benda 

 Mendata keunggulan dan 

kelemahan/kekurangan produk, 

karya, atau benda tertentu sebagai 

bahan menulis teks ulasan 

 Menulis teks ulasan dengan 

memperhatikan struktur, 

kaidah-kaidah bahasa,dan data 

produk, karya, atau benda 

 Memajangteks ulasanuntuk 

dikomentarisiswa lain 

(perorangan/kelompok) 
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3.13 Mengidentifikasi jenis 

saran, 

ajakan,arahan,dan 

pertimbangan tentang 

berbagai hal positif atas 

permasalahan actual 

dari teks 

persuasi(lingkungan 

hidup, kondisi sosial, 

dan/ataukeragaman 

budaya) yang didengar 

dan dibaca 

4.13 Menyimpulkanisi 

saran, ajakan,arahan, 

pertimbangantentang 

berbagaihal positif 

permasalahanaktualdar

i teks 

persuasi(lingkungan 

hidup, kondisi sosial, 

dan/ataukeragaman 

budaya) yang didengar 

dan dibaca 

 

 Pengertian dan 

is teks persuasi 

 Ajakan-ajakan 

dalam teks persuasi 

• Langkah-langkah 

penyusunan 

kesimpulan 

 

 Mengamati model-model teks 

persuasi 

 Berdiskusi tentang informasi 

pada teks persuasi yang 

didengarkan/dibaca dan cara 

menyajikan ulang isinya 

 Merumuskaninformasiyang 

terdapatpada teks persuasi 

sesuaidengan bagian-bagian 

teks persuasi 

 Menyimpulkancara menyajikan 

informasi isi teks persuasi 
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3. 14  Menelaah struktur dan 

kebahasaan teks 

persuasi yang berupa 

saran,  ajakan,dan 

pertimbangan 

tentangberbagai 

permasalahanaktual 

(lingkungan hidup, 

kondisi sosial,dan/atau 

keragamanbudaya, dll) 

dari berbagai sumber 

Asi 

(saran, ajakan,arahan, 

dan pertimbangan) 

secara tulis dan 

lisandengan 

memperhatikanstruktur

, kebahasaan,atau aspek 

lisan 

 

 Struktur dan unsur 

kebahasa- an teks 

persuasi 

Menggunakaan 

konjungsi supaya 

dan selagi 

(pengayaan) 

Cara menyjikan 

teks persuasi 

Penyiapan 

bujukan/ajakan 

 Memper-hatikan 

struktur/kaidah teks 

ulasan 

 

 Mendiskusikan struktur, 

kebahasaan,dan isi teks 

persuasi 

 Mendata permasalahan aktual 

yang perlu diangkat untuk diberi 

masukan sebagaibahan menulis 

teks persuasi 

 Mendiskusikan cara menyusun 

teks persuasi tentang masalah 

aktual tertentu dengan 

 Memperhatikan gagasan utama, 

alasan dan bukti, saran, arahan, 

atau ajakan,serta unsur 

kebahasaan yang digunakan 

 Menulisteks persuasisesuai 

dengan memperhatikan struktur 

dan kaidah kebahasaan teks 

persuasi 

 Mempresentasikan teks persuasi 

yang ditulis 
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3.15 Mengidentifikasi 

unsur- unsur drama 

(tradisional dan 

modern) yang 

disajikan dalam 

bentuk pentas atau 

naskah 

4.15 Menginterprestasi 

drama (tradisionaldan 

modern) yang 

dibacadan 

ditonton/didengar 

  Pengertian/ 

karakteris-tik teks drama 

  Unsur-unsur  teks drama 

  Penjelasan isi drama 

  Tanggapan atas drama 

 Memperhatikan suatu model 

teks drama 

 Merumuskan 

pengertian/karakteristik drama 

 Mendiskusikan unsur-unsur dan 

isi drama 

   Mengidentifikasi isi drama 

 Menanggapidan melaporkan 

secara lisan dan/atau tulis isi 

drama yang ditonton 

 

3.16 Menelaah 

karakteristik unsur 

dan kaidah 

kebahasaan dalam 

teks drama yang 

berbentuk naskah 

atau pentas 

4.16 Menyajikan drama 

dalam bentuk 

pentasatau naskah 

 

 Karakteristik teks 

drama berdasar-

kanstruktur dan 

kaidahnya 

 Cara menulis naskah 

drama dari karya 

yang sudah ada dan 

yang orisinal 

 Langkah-

langkah 

pementasand

rama 

 

 Mendiskusikan karakteristik 

unsur drama dan kaidah 

kebahasaan teks drama 

 Mendiskusikan cara menulis 

teks drama dan penyajiannya 

   Menulis teks drama 

 Mementaskandrama secara 

berkelompok 
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3.17 Menggali dan 

menemukan 

informasi dari buku 

fiksi dan nonfiksi 

yang dibaca 

4.17 Membuatpeta 

konsep/garisalur dari 

buku fiksi dan 

nonfiksi yang dibaca 

 

Literasi buku fiksi dan non 

fiksi 

Keragaman informasi 

dalam buku 

fiksi/nonfiksi 

 Informasi buku 

melalui indeks 

Catatan tentang isi buku 

Teknik-teknik membaca 

 

 Mendiskusikan informasi dan 

peta konsep alur dalam buku 

fiksi dan nonfiksi 

 Membuat peta konsep alur dari 

buku fiksi dan nonfiksi 

 Mempresentasikaninformasi peta 

konsep alur buku fiksi dan 

nonfiksi 

 

3.18 Menelaah unsur 

buku fiksi dan 

nonfiksi yang dibaca 

4.18 Menyajikan 

tanggapan terhadap 

buku fiksi dan 

nonfiksi yang dibaca 

secara lisan/tertulis 

 

  Ungkapan dalam buku 

fiksi 

Unsur-unsur menarik 

dalam buku fiksi. 

  Daya tarik bacaan 

Mendiskusi-kanisi buku. 

 

 Mendiskusikan unsur 

kebahasaan dalam buku fiksi 

 Membuat tanggapan terhadap 

buku fiksi 

 Menyajikanan tanggapan 

terhadap buku fiksi 

 Memberikan komentar 

terhadap tanggapan terhadap 

buku fiksi 
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C.  Kelas IX 

Alokasi waktu : 6 jam 

pelajaran/minggu 

Kompetensi  Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran 

tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan  melalui keteladanan,pembiasaan,dan budaya sekolah dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung dan  dapat digunakan sebagai pertimbangan guru  dalam 

mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut 

ini. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

3.1 Mengidentifikasi 

informasi dari laporan 

percobaan yang dibaca 

dan didengar 

(percobaan sederhana 

untuk mendeteks izat 

berbahaya pada 

makanan,adanya 

vitamin pada makanan, 

dll) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fungsi teks laporan 

  Pengertian teks 

laporan 

  Model teks laporan 

(pengamatan, 

percobaan/eksperim 

en) 

  Simpulan tujuan, 

bahan/alat,langkah, 

dan hasildalam 

laporan percobaan 

yang didengar 

dan/ataudibaca 

  Menjelaskan isi informasi laporan 

percobaan 

  Membaca dan menyimpulkan 

ragam model teks laporan 

percobaan (variasi 

pengklasifikasian dan 

pendeskripsian) 

 Menyimpulkan prinsip penggunaan 

kata/kalimat, tanda baca/ejaan 

  Menyampaikan isi  informasi 

tentang struktur dan ciri 

kebahasaan teks laporan 
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3.2 Menelaah struktur dan 

kebahasaan dari teks 

laporan percobaan 

yang didengar atau 

dibaca (percobaan 

sederhana untuk 

mendeteksi zat 

berbahaya pada 

makanan, adanya 

vitaminpada 

makanan,dll) 

4.2 Menyajikantujuan, 

bahan/alat,langkah, 

dan hasildalamlaporan 

percobaansecaratulisd

an lisan dengan 

memperhatikan 

kelengkapandata, 

struktur, aspek 

kebahasaan,dan 

aspek lisan 

  Struktur teks 

laporan 

  Ciri-ciri kebahasaan 

teks laporan: Kalimat 

aktif, kata tugas, kosa 

kata teknis bidang 

ilmu; penulisan unsur 

serapan 

  Model teks laporan 

percobaan 

 Menyimpulkan struktur dan 

ciri kebahasaan teks laporan 

   Mendiskusikan komponen teks 

laporan (pernyataan 

umum/klasifikasi) 

 Menerapkan pemahaman struktur 

teks laporan melalui latihan dan 

membuat teks laporan percobaan 

 Menyajikan kompetensi teks 

laporan percobaan secara jujur 

dan cermat 

3.3 Mengidentifikasi 

gagasan,pikiran, 

pandangan, 

arahanatau pesan 

dalam pidato persuasif 

tentang permasalahan 

actual  

  Teks pidato 

persuasif 

 Simpulan gagasan, 

pandangan, arahan, 

atau pesan dalam 

  Mendata gagasan,pikiran, 

pandangan, arahan atau pesan 

dalam pidato 

  Menjelaskan gagasan,pikiran, 

pandangan, arahan atau pesan 

dalam pidato dari sudut pandang 

tertentu 
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3.4 Menelaah struktur dan 

ciri kebahasaan pidato 

persuasif tentang 

permasalahan aktual 

yang didengar dan 

dibaca 

4.4 Menuangkangagasan, 

pikiran, arahanatau 

pesan dalampidato 

(lingkungan hidup, 

kondisi sosial, 

dan/ataukeragaman 

budaya) secaralisan 

dan/atautulisdengan 

memperhatikanstrukt

ur dan kebahasaan 

  Struktur teks (pidato 

persuasif) 

  Ciri-cirikebahasaan 

teks pidato:kalimat 

aktif,  kata tugas, 

kosakataemotif, 

kosakatabidang ilmu, 

sinonim,kata benda 

abstrak, pembendaan 

  Model teks pidato 

persuasif 

 Menyimpulkan struktur teks 

pidato persuasif 

 Menyimpulkan ciri kebahasaan 

teks pidato persuasif 

  Menyusun teks pidato persuasif 

 Menyajikanpidato persuasifsecara 

menarik 

 

3.5 Mengidentifikasi 

unsur pembangun 

karya sastra dalam 

teks cerita pendek 

yang dibaca atau 

didengar 

4.5 Menyimpulkanunsur- 

unsur pembangun 

karya sastradengan 

bukti yang 

mendukung dari cerita 

pendek yang 

dibacaatau didengar 

 

  Unsur 

pembangun 

karya sastra 

(cerpen) 

  Model teks 

narasi 

(cerpen) 

 

 Mendata unsur pembangun karya 

sastra dalam teks cerita pendek 

yang dibaca atau didengar 

 Menjelaskan unsur-unsur 

pembangun karya sastradengan 

bukti yang mendukung dari teks 

ceritapendek 

 Menyimpulkanunsur-unsur 

pembangun karya sastradengan 

bukti yang mendukung dari teks 

cerita pendek yang dibacaatau 

didengar 
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3.6 Menelaah struktur dan 

aspek kebahasaan 

cerita pendek yang 

dibaca atau didengar 

4.6 Mengungkapkan 

pengalamandan 

gagasan dalambentuk 

cerita pendek dengan 

memperhatikanstrukt

ur dan kebahasaan 

 

  Struktur teks 

narasi 

(cerpen) 

Ciri-ciri 

kebahasaan 

teks narasi: 

kata/kalimat 

deskriptif, 

kata ekspresif, 

majas 

  Model teks 

narasi cerpen 

 

 Menjelaskan struktur dan aspek 

kebahasaan cerita pendek yang 

dibaca atau didengar 

 Menyusun kerangka cerita pendek 

berdasarkanpengalamanatau 

gagasan 

 Menyusun cerita pendek 

berdasarkan kerangkadengan 

memperhatikan struktur teks dan 

kebahasaan 



224 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

 

3.7 Mengidentifikasi 

informasi berupa 

kritik atau pujian dari 

teks tanggapan 

(lingkungan hidup, 

kondisi sosial, dan / 

atau keragaman 

budaya, dll) yang 

didengar dan/atau 

dibaca 

4.7 Menyimpulkanisi teks 

tanggapanberupa 

kritik atau pujian 

(mengenai lingkungan 

hidup, kondisi 

sosial,dan/atau 

keragaman budaya) 

yang didengar dan 

dibaca 

 

  Fungsi teks 

tanggapan 

  Model teks 

tanggapan 

  Simpulanisi 

teks 

tanggapan 

berupa kritik 

atau pujian 

 

 Mendata informasi berupa kritik 

atau pujian dari teks tanggapan 

(lingkungan hidup, kondisi 

sosial,dan / atau keragaman 

budaya, dll) yang didengar dan / 

atau dibaca 

 Menanggapi isi informasi dengan 

alas an yang logis disertai bukti 

pendukung (hasil penelitian,data 

nasional,dll) 

 Menyimpulkaninformasitentangt

eks tanggapan(puji, kritik) 

terhadap sesuatu 
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3.8 Menelaah struktur dan 

kebahasaan dari teks 

tanggapan 

(lingkungan hidup, 

kondisi sosial, 

dan/atau keragaman 

budaya, dll) berupa 

kritik, sanggahan,atau 

pujian yang didengar 

dan/atau dibaca 

4.8 Mengungkapkan kritik, 

sanggahan, atau 

pujian dalam bentuk 

teks tanggapan secara 

lisan dan/atau tulis 

dengan 

memperhatikan 

struktur dan 

kebahasaan 

 

  Struktur teks 

tanggapan 

 Ciri-ciri 

kebahasaan 

teks 

tanggapan: 

kalimataktif, 

kata tugas, 

bahasa 

deskripsi,baha

sa penilaian 

  Model teks 

tanggapan(puj

i, kritik) 

 

  Menyimpulkan struktur dan ciri 

kebahasaan teks tanggapan 

  Merancang teks tanggapan 

  Menulis teks tanggapan (puji, 

kritik) 
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3.9 Mengidentifikasi 

informasi teks diskusi 

berupa pendapat pro 

dan kontra dari 

permasalahan aktual 

yang dibaca dan 

didengar 

4 .9   Menyimpulkan isi 

gagasan,pendapat, 

argumen yang 

mendukung dan yang 

kontra sertasolusi atas 

permasalahan aktual 

dalam teks diskusi 

yang didengar dan 

dibaca 

 

Fungi teks 

diskusi 

Contoh Teks 

Diskusi 

Simpulan isi 

gagasan, 

pendapat,argu

men yang 

mendukung 

dan yang 

kontra 

terhadap teks 

diskusi 

 

 Mendata informasi teks diskusi 

berupa pendapat pro dan kontra dari 

permasalahan aktual yang dibaca dan 

didengar 

 Menjelaskan dan menyimpulkan isi 

gagasan,pendapat,argumen yang 

mendukung dan yang kontra serta 

solusi atas permasalahan aktual 

dalam teks diskusi 
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3.10 Menelaah pendapat, 

argumen yang 

mendukung dan yang 

kontra dalam teks 

diskusi berkaitan 

dengan 

permasalahanaktualyang 

dibaca dan didengar 

4.10 Menyajikan 

gagasan/penda-pat, 

argumen yang 

mendukung dan yang 

kontra sertasolusi atas 

permasalahanaktual 

dalamteks diskusi dengan 

memperhatikanstrukt

ur dan aspek  

kebahasaan, dan aspek 

lisan(intonasi, gestur, 

pelafalan) 

Struktur teks diskusi: 

Pendahuluan; 

Gagasan utama; 

Alasan dan bukti 

pendukung, satu 

sudut pandang; 

Gagasan utama—

sudut pandang lain; 

Alasan dan bukti 

pendukung, sudut 

pandang lain; 

 

Kebahasaan: 

Pirantikohesi dan 

koherensi,kata 

tugas, modalitas, 

kosakata evaluatif, 

kosakata emotif 

 Menyimpulkan struktur dan ciri 

kebahasaan teks diskusi 

 Menulis teks diskusi berisi 

gagasan / pendapat, argumen yang 

mendukung dan yang kontra serta 

solusi atas permasalahan aktual 

dalam teks diskusi dengan 

memperhatikan struktur  aspek 

kebahasaan 

 Melakukandiskusi berisi 

gagasan/pendapat,argumen yang 

mendukung dan yang kontra serta 

solusi ataspermasalahanaktual 

3.11 Mengidentifikasiisi 

ungkapan simpati, 

kepedulian,empati,ata

u perasaan pribadi dari 

teks cerita inspiratif 

yang dibaca dan 

didengar 

4.11 Menyimpulkanisi 

ungkapan simpati, 

  Fungsi teks narasi 

  Model teks narasi 

cerita inspiratif 

  Simpulan isi 

ungkapan simpati, 

kepedulian, empati 

atau perasaan 

pribadi dalam 

 Mendataisi ungkapan simpati, 

kepedulian,empati,atau perasaan 

pribadi dari teks cerita inspiratif 

yang dibaca dan didengar 

 Menanggapi isi ungkapan simpati, 

kepedulian,empati perasaan 

pribadi dari teks 

ceritainspiratifdengan alasanyang 

logis 
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3.12 menelaah struktur, 

kebahasaan, dan isi 

teks cerita inspiratif 

4.12 Mengungkapkan rasa 

simpati, empati, 

kepedulian, dan 

perasaan dalam 

bentuk cerita inspiratif 

dengan 

memperhatikan 

struktur cerita dan 

aspek kebahasaan 

  Struktur teks narasi 

  Ciri-ciri kebahasaan 

teks narasi: 

kata/kalimat 

deskriptif, kata 

ekspresif,   majas 

  Model teks narasi 

cerita inspiratif 

 Menyimpulkan struktur dan 

kebahasaan teks narasi cerita 

inspiratif 

 Membuat rancangan cerita 

inspiratif berisi ungkapan simpati, 

empati, kepedulian, dan perasaan 

 Menulis cerita inspiratif 

berdasarkan rancangan dengan 

memperhatikan struktur dan 

kebahasaan 

 Memublikasikan hasil karya cerita 

inspiratif 

3.13 Menemukan unsur-

unsur dari buku fiksi 

dan non fiksi yang 

dibaca 

4.13 Membuat peta 

pikiran/rangku-

manalur tentangisi 

buku nonfiksi/ buku 

fiksi yang dibaca 

Literasi buku 

fiksi dan non 

fiksi 

   Unsur-unsur 

buku 

 Caramembaca 

buku dengan 

SQ3R 

 Caramembuat 

rangkuman 

 Mendata sub bab buku, garis besar 

isi sub bab, rincian isi buku 

 Menentukan tokoh, rentetan 

peristiwa (alur), latar,amanat yang 

terdapat pada cerita 

 Membuat peta isi cerita dalam 

buku sesuai dengan kreativitas 

siswa 
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3.14 Menelaah hubungan 

unsur-unsur dalam 

buku fiksi dan non 

fiksi 

4.14 Menyajikan 

tanggapan terhadap isi 

buku fiksi nonfiksi 

yang dibaca 

 

 Hubungan antar unsur 

buku 

 Contoh penyusunan 

tanggapan 

 Langkah menyusun 

tanggapan terhadap 

buku yang dibaca 

 

 Mendata bagian isi yang akan 

ditanggapi, penggunaan bahasa, 

unsur intrinsic cerita, dan bagian-

bagian buku fiksi 

 Menyusun tanggapan dalam bentuk 

komentar terhadap isi, unsur 

pembangun cerita (alur, tokoh, 

tema, latar,amanat), kebermaknaan 

buku, pilihan kata, gaya bahasa, 

penggunaan bahasa, dan tanda 

baca/ejaan 

 Menyajikan komentar terhadap 

buku fiksi yang dibaca 

 Memublikasikan komentar terhadap 

buku yang dibaca 
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MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

A.    Kelas VII 

Alokasi waktu:5 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan,pembiasaan,dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran,serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 

pembelajaran berlangsung,dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut 

ini. 
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Siswa mampu: 

3.1  menjelaskan dan 

menentukan urutan 

pada bilangan bulat 

(positif dan negatif) 

dan pecahan (biasa, 

campuran,desimal, 

persen) 

4.1 menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

urutan beberapa 

bilangan bulat dan 

pecahan (biasa, 

campuran,desimal, 

persen) 

3.2  menjelaskandan 

melakukanoperasi 

hitung bilanganbulat 

dan pecahandengan 

memanfaatkan 

berbagaisifat 

operasi 

4.2  menyelesaikan 

masalahyang 

berkaitandengan 

operasihitung 

bilanganbulat dan 

pecahan 

3.3  menjelaskandan 

menentukan 

representasibilangan 

dalam bentuk 

Bilangan Bulat dan Pecahan 

   Membandingkan 

bilangan bulat dan 

pecahan 

   Mengurutkan bilangan 

bulat dan pecahan 

   Operasi dan sifat-sifat 

operasi hitung bilangan 

bulat dan pecahan 

   Mengubah bentuk 

bilangan pecahan 

   Bilangan Asli 

   Bilangan Bulat 

   Bilangan Prima 

   Bilangan Persegi 

   Kelipatan bilangan 

   faktor persekutuan terbesar 

   kelipatan persekutuan 

terkecil 

Menyatakan bilangan dalam 

bentuk bilangan 

berpangkat bulat positif 

   Kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK) 

  Faktor persekutuan terbesar 

(FPB) 

   Menyatakan bilangan 

dalam bentuk bilangan 

berpangkat 

  Mencermati permasalahan 

sehari- hari yang berkaitan 

dengan penggunaan bilangan 

bulat, Misal: zona pembagian 

waktu berdasarkan GMT 

(Greenwich MeredianTime), 

hasil pengukuran suhu dengan 

termometer, kedalaman di bawah 

permukaan laut, ketinggian 

gedung, pohon atau daratan 

  Mencermati urutan bilangan, 

sifat-sifat operasi hitung bilangan 

bulat, kelipatan persekutuan dan 

faktor persekutuan serta 

penerapannya 

  Mencermati permasalahan 

sehari- hari yang berkaitan 

dengan penggunaan 

pecahan.Misal: pembagian 

potongan kue, potongan buah, 

potongan gambar, potongan 

selembar kain/kertas, pembagian 

air dalamgelas, dan sebagainya 

  Mengumpulkan informasi 

tentang KPK dan FPB sertadua 

teknik menemukannya(pohon 

faktor dan pembagianbersusun) 

  Mengumpulkan informasi 

tentang bagaimana menyatakan 

bilangan dalam bentuk pangkat 

bulat 

  Mengumpulkaninformasitentang 

sifat-sifatpenjumlahan dan 
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Bilangan berpangkat bulat 

positif dan negatif 

 

4.3  menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

bilangan dalam bentuk 

bilangan berpangkat bulat 

positif dan negatif 

bulat positif 

   Kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK) 

 

   Faktor persekutuan terbesar 

(FPB) 

Pengurangan bilangan bulat, 

perkalian dan pembagian pada 

bilangan bulat dan pecahan 

 

  Menyajikan secara tertulis atau 

lisan hasil pembelajaran tentang 

perbandingan bilangan bulat, 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat, perkalian dan 

pembagian bilangan bulat, 

kelipatan dan faktor bilangan 

bulat, perbandinganbilangan 

pecahan,pengalidan pembagi 

bilanganpecahan,dan bilangan 

rasional 

 

  Memecahkanmasalahyang 

berkaitandengan perbandingan 

bilanganbulat, penjumlahandan 

penguranganbilanganbulat, 

perkaliandan pembagianbilangan 

bulat, kelipatandan faktor 

bilanganbulat, perbandingan 

bilanganpecahan,pengalidan 

pembagibilanganpecahan,dan 

bilanganrasional 
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Siswa mampu: 

 

3.4  menjelaskan himpunan, 

himpunan bagian, himpunan 

semesta,himpunan kosong, 

komplemen himpunan dan 

melakukan operasi biner 

pada himpunan 

menggunakan masalah 

kontekstual 

 

4.4  menyelesaikan 

masalahkontekstual yang 

berkaitan dengan himpunan, 

himpunan bagian, himpunan 

semesta, himpunan kosong, 

komplemen himpunan dan 

operasibiner pada himpunan 

Himpunan 

 

•  Menyatakan himpunan 

 

•  Himpunan bagian, kosong, 

semesta 

 

•  Hubungan antar himpunan 

 

•  Operasi pada himpunan 

 

•  Komplemen himpunan 

 Mengamati penggunaan 

himpunan dalam kehidupan 

sehari-hari.Misal:kumpulan 

hewan, tumbuhan, buah-buahan, 

kendaraan bermotor, alat tulis, 

suku-suku yang ada di Indonesia 

 

 Mencermati permasalahan yang 

berkaitan dengan himpunan 

bagian, himpunan semesta, 

himpunan kosong, anggota 

himpunan, himpunan kuasa, 

kesamaan dua himpunan, irisan 

antar himpunan, gabungan antar 

himpunan, komplemen 

himpunan, selisih,dan sifat-

sifatoperasi himpunan 

 

 Mengumpul kaninformasi 

mengenai sifat identitas, sifat 

komutatif, sifatasosiatif, dan sifat 

distributif pada himpunan 

 Menyajikan hasil pembelajaran 

tentang himpunan dan sifat-sifat 

operasihimpunan 

 Memecahkan masalah yang 

terkaitdengan himpunan dan 

sifat-sifatnya 
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Siswa mampu: 

 

3.5  menjelaskan bentuk 

aljaba rdan melakukan 

operasi pada bentuk aljabar 

(penjumlahan, 

Bentuk Aljabar 

 

•  Menjelaskan koefesien, 

variabel,konstanta,dan suku pada 

bentuk aljabar 

 

•  Operasihitung bentuk aljabar 

 Mencermati masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

penggunaan konsep bentuk 

aljabar 

 

 Mencermati bentuk aljabar dari 

berbagai model bentuk, 

pengurangan, perkalian, dan 

pembagian) 

4.5  menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

bentuk aljabardan operasi 

pada bentuk aljabar 

 

Penyederhanaan bentuk aljabar 

Penjumlahan dan pengurangan 

bentuk aljabaryang disajikan, 

cara menyederhanakan bentuk 

aljabar 

 Menyajikan hasil pembelajaran 

tentang bentuk aljabar,operasi 

hitung aljabar,dan 

penyederhanaan bentuk aljabar 

 Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan bentuk aljabar, 

operasi bentuk aljabar, serta 

penyederhanaan bentuk aljabar 
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Siswa mampu: 

 

3.6 menjelaskan persamaan 

dan pertidaksamaan linear 

satu variabel dan 

penyelesaiannya 

4.6  menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu 

variabel 

Persamaan dan Pertidaksamaan 

Linear Satu Variabel 

 

•  Pernyataan 

 

•  Kalimat terbuka 

•  Penyelesaian persamaan linear 

satu variable dan pertidaksamaan 

linearsatu variabel 

 Mencermati permasalahan 

sehari- hari yang berkaitan 

dengan persamaan linear satu 

variabel. Misal:panas benda 

dengan 

ukuran panjang, kecepatan dan jarak 

tempuh 

 Mengumpulkan informasi 

penyelesaian persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu 

variable melalui manipulasi 

aljabar untuk menentukan bentuk 

paling sederhana 

Menyajikan hasil  pembelajaran 

tentang persamaan linear satu 

variabel, bentuk setara 

persamaan linear satu variabel, 

dan konsep pertidak samaan 

Memecahkan masalah tentang 

persamaan dan pertidaksamaan 

linear satu variabel 
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Siswa mampu: 

 

3.7 menjelaskan rasio dua 

besaran (satuannya sama dan 

berbeda) 

 

3.8  membedakan 

perbandingan senilai dan 

berbalik nilai dengan 

menggunakan table data, 

grafik, dan persamaan 

 

4.7  menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan rasio 

dua besaran 

(satuannyasamadan berbeda) 

4.8  menyelesaikan 

masalahyang 

berkaitandengan 

perbandingansenilai dan 

berbaliknilai 

Perbandingan 

 

•  Membandingan dua besaran 

 

•  Perbandingan senilai 

 

 

•  Perbandingan berbalik nilai 

  Mencermati permasalahan 

sehari- hari yang berkaitan 

dengan penggunaan konsep rasio 

atau perbandingan.Misal:peta, 

denah, maket,foto, komposisi 

bahan makanan pada resep, 

campuran minuman,dan 

komposisi obat pada resep obat 

  Mengumpulkan informasi 

tentang model matematika dari 

konsep perbandingan sebagai 

hubungan fungsional antara suatu 

besaran dengan besaran lain 

berbentuk perbandingan senilai, 

perbandingan berbalik nilai 

  Mengumpulkan informasi 

mengenai strategi menyelesaikan 

masalah nyata yang melibatkan 

konsep perbandingan 

  Menyajikan hasil pembelajaran 

perbandingan senilai dan berbalik 

nilai 

  Memecahkan masalah yang 
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Siswa mampu: 

3.9 mengenal dan 

menganalisis berbagai situasi 

terkait aritmetika social 

(penjualan, pembelian, 

potongan, keuntungan, 

kerugian, bunga 

tunggal,persentase, bruto, 

neto, tara) 

4.9 menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan aritmetika social 

(penjualan, pembelian, 

potongan, keuntungan, 

kerugian, bunga tunggal, 

persentase, bruto, neto, tara) 

 

Aritmetika Sosial 

•  Harga penjualan dan 

pembelian 

•  Keuntungan,kerugian, dan 

impas 

•  Persentase untung dan rugi 

•  Diskon 

•  Pajak 

•  Bruto, tara, dan netto 

Bunga tunggal 

 

  Mencermati kegiatan-kegiatan 

sehari-hari berkaitan dengan 

transaksi jual beli, kondisi 

untung, rugi, dan impas 

  Mencermati cara menentukan 

diskon dan pajak dari suatu 

barang 

  Mengamati konteks dalam 

kehidupan di sekitar yang terkait 

dengan bruto, netto, dan tara 

  Mengumpulkan informasi 

tentang cara melakukan 

manipulasi 

Aljabar terhadap permasalahan 

sehari-hariyang berkaitan dengan 

artimetika social 

 

  Menyajikan hasil pembelajaran 

tentang aritmetika social 

 

  Memecahkanmasalahyang 

berkaitandengan aritmetikasosial 
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Siswa mampu: 

3.10 menganalisis hubungan 

antar sudut sebaga iakibat 

dari dua garis sejajar yang 

dipotong oleh garis 

transversal 

4.10menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

hubungan antar sudut 

sebagai akibat 

dari dua garis sejajar yang 

dipotong oleh garis 

transversal 

 

Garis dan Sudut 

•  Garis 

•  Kedudukan garis 

•  Membagi garis 

•  Perbandingan ruas garis 

•  Pengertian sudut 

•  Jenis-jenis sudut 

•  Hubungan antar sudut 

Melukis sudut 

 

  Mencermati model gambar atau 

objek yang menyatakan titik, 

garis, bidang, atau sudut 

  Mencermati permasalahan 

sehari- hari yang berkaitan 

dengan penerapan garis dan 

sudut 

  Mencermati kedudukan dua 

garis, jenis-jenis sudut, hubungan 

antar sudut 

  Mencermati sudut-sudut yang 

terbentuk dari dua garis yang 

dipotong oleh garis transversal 

  Mencermati cara melukis dan 

membagi sudut menggunakan 

jangka 

  Menyajikan hasil pembelajaran 

tentanggaris dan sudut 

  Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan garis dan sudut 

Siswa mampu: 

3.11mengaitkan rumus 

keliling dan luas untuk 

berbagai jenis segiempat 

(persegi, persegi panjang, 

belah ketupat,jajar genjang, 

trapezium, dan layang-

layang) dan segitiga 

Bangun Datar(Segi empat dan 

segitiga) 

   Pengertian segi empatdan 

segitiga 

   Jenis-jenis dan sifat-sifat 

bangun datar 

   Kelilingdan luas segi empat 

  Mencermati benda di lingkungan 

sekitar berkaitan dengan bentuk 

segitiga dan segi empat 

  Mengumpulkan informasit 

entang unsur-unsur pada segi 

empat dan segitiga 

  Mengumpulkan informasi 

tentang jenis,sifat dan 

karakteristik 
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4.11menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan luas dan keliling 

segiempat (persegi, 

persegipanjang, belah 

ketupat,jajar genjang, 

trapezium, dan layang-

layang) dan segitiga 

dan segitiga 

   Menaksirluas bangun datar 

yang tak beraturan 

Segitiga dan segi empat berdasarkan 

ukuran dan hubungan antar sudut 

dan sisi-sisi 

  Mengumpulkan informasi 

tentang rumus keliling dan luas 

segi 

Empat dan segitiga melalui 

pengamatan atau eksperimen 

  Mengumpulkan informasi 

tentang cara menaksir luas 

bangun datar tidak beraturan 

menggunakan pendekatan luas 

segitigadan segi empat 

 

  Menyajikanhasilpembelajaran 

tentangsegi empatdan segitiga 

 

  Menyelesaikanmasalahyang 

berkaitandengan segi empatdan 

segitiga 
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Siswa mampu: 

3.12 menganalisis hubungan 

antara data dengan cara 

penyajiannya (table, diagram 

garis, 

Diagram batang, dan 

diagram lingkaran) 

4.12menyajikan dan 

menafsirkan data dalam 

bentuk table, diagram garis, 

diagram batang, dan diagram 

lingkaran. 

 

Penyajian Data: 

   Jenis data 

   Tabel 

   Diagram garis 

   Diagram batang 

   Diagram lingkaran 

 

  Mencermati penyajian data 

tentang informasi di sekitar yang 

disajikan dengan tabel,ataupun 

diagram dari berbagai sumber 

media.Misal:koran, majalah,dan 

televisi 

  Mencermati cara penyajian data 

dalam bentuk tabel,diagram 

garis, diagram batang, dan 

diagram lingkaran 

  Mengumpulkan informasi 

tentang jenis data yang sesuai 

untuk disajikan dalam bentuk 

bentuk tabel,diagram garis, 

diagram batang, dan diagram 

lingkaran 

 Mengumpulkan informasi tentang 

cara menafsirkan data yang 

disajikan dalam bentuk tabel, 

diagram garis,  diagram batang, 

dan diagram lingkaran 

  Menyajikan hasil pembelajaran 

tentangpenyajiandata dalam 

bentuk tabel,diagrambatang, 

garis, dan lingkaran 

  Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan penyajian data 

dalam bentuk tabel, diagram 

batang, garis, dan lingkaran 
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B .    Kelas VIII 

Alokasi waktu:5 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan,pembiasaan,dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  

proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut 

ini. 
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Siswa mampu: 

3.1  Membuat 

generalisasi dari 

pola pada barisan 

bilangan dan 

barisan konfigurasi 

objek 

4.1  Membuat 

generalisasi dari 

pola pada barisan 

bilangan dan 

barisan konfigurasi 

objek 

 

Pola Bilangan 

  Pola bilangan 

  Pola 

konfigurasi 

objek 

 

 Mencermati konteks yang terkait 

pola bilangan.Misal:penataan 

nomor alamat rumah, penataan 

nomor ruangan, penataan nomor 

kursi, dan lain-lain 

 Mencermati konfigurasi objek 

yang berkaitan dengan pola 

bilangan. Misal:konfigurasi 

lingkaran atau batang korek api 

berbentuk pola segitiga atau segi 

empat 

 Mencermati keterkaitan antar suku- 

suku pola bilangan atau bentuk-

bentuk pada konfigurasi objek 

 Melakukan eksperimen untuk 

menggeneralisasi pola bilangan 

atau konfigurasi objek 

 Menyajikan hasil 

pembelajaran tentang pola 

bilangan 

 

 Memecahkanmasalahyang 

berkaitan dengan pola bilangan 
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Siswa mampu: 

3.2  Menjelaskan 

kedudukan titik dalam 

bidang koordinat 

Kartesius 

yang 

dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual 

4.2  Menjelaskan 

kedudukan titik dalam 

bidang koordinat 

Kartesius 

yang 

dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual 

Bidang Kartesius 

 Bidang Kartesius 

 Koordinat suatu 

titik pada 

koordinat 

Kartesius 

 Posisi 

titikterhadap 

titiklain pada 

koordinat 

Kartesius 

 

 Mencermati letak suatu tempat 

atau benda pada denah. 

Misal:denah sekolah,denah 

rumah sakit,denah kota 

 Mengumpulkan informasi tentang 

kedudukan titik terhadap titik 

asal(0, 

0) dan selain titik asal pada 

bidang koordinat Kartesius 

 Menyajikan hasil 

pembelajaran tentang 

koordinat Kartesius 

 Menyelesaikan masalah 

tentang koordinat Kartesius 

Siswa mampu: 

3.3 mendeskripsikan dan 

menyatakan relasi dan fungsi 

dengan menggunakan 

berbagai representasi(kata-

kata, tabel,grafik, diagram, 

dan persamaan) 

4.3 menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan relasi dan fungsi 

dengan menggunakan 

berbagai representasi 

 

Relasi dan Fungsi 

 Relasi 

 Fungsi atau 

pemetaan 

 Ciri-cirirelasidan 

fungsi 

 Rumus fungsi 

 Grafik fungsi 

 

 Mencermati peragaan atau kegiatas 

sehari-hari yang berkaitan dengan relasi 

dan fungsi 

 Mencermati beberapa relasi yang 

terjadi diantara dua himpunan 

 Mencermati macam-macam fungsi 

berdasarkan ciri-cirinya 

 Mengumpulkan informasi tentang 

nilai fungsi dan grafik fungsi 

 Menyajikan hasil pembelajaran relasi 

dan fungsi 
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Siswa mampu: 

3.4  menganalisis fungsi 

linear (sebagai persamaan 

garis lurus) dan 

menginterpretasikan 

grafiknya yang dihubungkan 

dengan masalah kontekstual 

4.4 menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan 

fungsi linear sebagai 

persamaan garis lurus 

 

PersamaanGaris Lurus 

 Kemiringan 

 Persamaan garis 

lurus 

 Titik potong garis 

 Kedudukan dua 

garis 

 

 Mencermati permasalahan di sekitar 

yang berkaitan dengan kemiringan, 

persamaan garis lurus, dan kedudukan 

garis 

 Mencermati cara menentukan 

kemiringan garis 

 Mencermati cara menentukan 

persamaan garis yang diketahui satu 

titik dan kemiringan,atau dua titik 

 Mencermati hubungan antar garis 

yang saling berpotongan dan sejajar 

serta cara menentukan persamaannya 

 

 Mencermaticaramenentukantitik 

potong garis dengan garis, termasuk 

terhadapsumbu x, atau sumbu y dalam 

koordinat Kartesius 

 

 Menyajikanhasilpembelajaran 

persamaangaris lurus 

 

 Menyelesaikanmasalahyang terkait 

dengan persamaangaris lurus 
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Siswa mampu: 

3.5 menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variable dan penyelesaiannya 

yang dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

 

4.5      menyelesaikan 

masalahyang berkaitan 

dengan sistem 

persamaanlineardua variabel 

 

Persamaan Linear 

Dua 

Variabel 

 Penyelesaian 

persamaan linear dua 

variabel 

 

 Model dan 

sistem 

persamaanlinear dua 

variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mencermati permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan persamaan linear 

dua variabel 

 Mengumpulkan informasi tentang 

hal- hal yang berkaitan dengan 

hubungan antara persamaan linear dua 

variabel dan persamaangaris lurus 

 

 Mencermaticaramembuatmodel 

matematikadari permasalahansehari- 

hari yang berkaitandengan sistem 

persamaanlineardua variabeldan 

caramenyelesaikannya 

 

 Mengumpulkaninformasitentangciri- 

  ciri sistem persamaan linear dua 

variable yang memiliki satu 

penyelesaian,banyak penyelesaian, atau 

tidak memiliki penyelesaian 

 Menyajikan hasil pembelajaran 

Tentang persamaan linear dua variabel, 

dan system persamaan linear dua 

variabel 

 

 Menyelesaikanmasalahyang 

berkaitandengan persamaanlinear dua 

variabel dan sistempersamaan linear dua 

variabel 
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Siswa mampu: 

3.6 Menjelaskan dan 

membuktikan teorema 

Pythagoras dan tripel 

Pythagoras 

4.6 menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras 

 

Teorema Pythagoras 

 Hubungan antar 

panjang sisi pada 

segitigasiku-siku 

Pemecahan masalah 

yang melibatkan 

teorema Pythagoras 

dan Lingkaran 

 

 

 Mencermati permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan teorema 

Pythagoras.Misal:bentuk rangka 

atap, tangga, tali penguat tiang menara 

 Melakukan percobaan untuk 

membuktikan kebenaran teorema 

Pythagoras dan tripel Pythagoras 

 Menyajikan hasil pembelajaran 

teorema Pythagorasdan tripel 

Pythagoras 

 

 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan penerapan terorema 

Pythagoras dan tripel Pythagoras 
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Siswa mampu: 

3.7  menjelaskan sudut pusat, 

sudut keliling, panjang busur, 

dan luas juring 

lingkaran,serta hubungannya 

4.7  menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan sudut 

pusat, sudut keliling,panjang 

busur, dan luas juring 

lingkaran,serta hubungannya 

 

3.8 Menjelaskangaris 

singgung persekutuan luar 

dan persekutuan dalamdua 

lingkaran dan 

caramelukisnya 

 

4.8 menyelesaikanmasalah 

yang berkaitandengan garis 

singgung persekutuanluar 

dan persekutuandalamdua 

lingkaran 

 

    Lingkaran 

 Unsur-unsur 

lingkaran 

 Hubungan 

sudut pusat dengan 

sudut keliling 

    Panjang busur 

    Luas juring 

 Garis singgung 

persekutuan dalam 

dua lingkaran 

 Garis singgung 

persekutuanluar dua 

lingkaran 

 

 Mencermati peragaan atau 

pemodelan yang berkaitan lingkaran 

serta unsur- unsur lingkaran 

 Mencermati masalah atau bentuk 

benda-benda di sekitar yang berkaitan 

dengan lingkaran 

 Melakukan percobaan untuk 

menemukan rumus keliling lingkaran, 

panjang busur, luas juring, dan garis 

singgung persekutuan(dalam dan 

luar) antara dua lingkaran 

 Mencermaticaramelukisgaris 

singgung lingkarandan garis singgung 

persekutuanantaradua lingkaran 

menggunakanjangka dan penggaris 

 

 Menyajikanhasilpembelajaran 

tentanglingkarandan garis singgung 

lingkaran 

 Menyelesaikanmasalahyang 

berkaitandengan lingkarandan garis 

singgung lingkaran 

Siswa mampu: 

3.9Membedakan dan 

menentukan luas permukaan 

dan volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, balok, 

prisma, dan prisma) 

 

 

Bangun Ruang Sisi 

Datar 

 

 Mencermati model atau benda di 

sekitar yang merepresentasikan 
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4.9 menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi 

datar (kubus,balok,  prima 

dan limas),serta 

gabungannya 

  Kubus, balok, 

prisma,dan limas 

  Jaring-jaring: 

kubus, balok, 

prisma,dan limas 

  Luas permukaan: 

kubus, balok, 

prisma,dan limas 

  Volume:kubus, 

balok, prisma,dan 

limas 

  Menaksir volume 

bangun ruang tak 

beraturan 

bangun ruang sisi datar 

 Melakukan percobaan untuk 

menemukan jari-jari bangun ruang sisi 

datar 

 Melakukan percobaan untuk 

menemukan rumus luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi datar 

 

 Menyajikanhasilpembelajaran 

tentangbangun ruang sisi datar 

 

 Menyelesaikanmasalahyang 

berkaitandengan bangun ruang sisi datar 
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Siswa mampu: 

3.10     menganalisis data 

berdasarkan distribusi data, 

nilai rata-rata,median, 

modus, dan sebaran data 

untuk mengambil 

kesimpulan,membuat 

keputusan,dan membuat 

prediksi 

4.10 menyajikan dan 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan distribusi 

data, nilairata-rata,median, 

modus, dan sebaran data 

untuk mengambil 

kesimpulan,membuat 

keputusan,dan membuat 

prediksi 

 

Statistika: 

 Rata-rata,median, 

dan modus 

 Mengambil 

keputusan 

berdasarkan analisis 

data 

 Membuat prediksi 

berdasarkan analisis 

data 

 

 Mencermati penyajian data dari 

berbagai sumber media koran, 

majalah,atau televisi 

 Mencermati cara menentukan rata- 

rata, median,modus, dan sebaran data 

 Menganalisis data berdasarkan 

ukuran pemusatan dan penyebaran data 

 Mencermati cara mengambil 

keputusan dan membuat prediksi 

bersarkanan alisis dan data 

 Menyajikanhasilpembelajaran 

tentangukuran pemusatandan 

penyebarandata sertacaramengambil 

keputusandan membuatprediksi 

 Menyelesaikanmasalahyang 

berkaitandengan ukuran pemusatan dan 

penyebarandata sertacara 

mengambilkeputusandan membuat 

prediksi 
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Siswa mampu: 

3.11menjelaskan peluang 

empirik dan teoretik suatu 

kejadian dari suatu 

percobaan 

 

4.11 menyelesaikan 

masalahyang berkaitan 

dengan peluang empiric dan 

teoretik suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

Peluang 

 Titik sampel 

 Ruang sampel 

 Kejadian 

 Peluang empirik 

 Peluangt eoretik 

 

 Hubungan antara 

peluang empirik 

dengan peluang 

teoretik 

 

 Mencermati permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan peluang empiric 

dan peluang teoretik 

 Mencermati ruang sampel dari 

peluang teoretik dan titik sampe ldari 

suatu kejadian pada suatu ruang sampel 

 Melakukan percobaan untuk 

menemukan hubungan antara peluang 

empiric dengan peluang teoretik 

  Menyajikan hasil pembelajaran 

peluang empirik dan peluang teoretik 
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C.    Kelas IX 

Alokasi waktu : 5 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan,pembiasaan,dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta 

kebutuhan dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  

proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut 

ini.  
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Siswa mampu: 

3.1  menjelaskan dan 

melakukan operasi 

bilangan berpangkat 

bilangan rasional dan 

bentuk akar, 

sertasifat- sifatnya 

4.1  menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sifat-sifat operasi 

Bilangan berpangkat 

bulat dan bentuk akar 

 

Bilangan 

Berpangkat dan 

Bentuk Akar 

Bilanganberpangka

t bilangan bulat 

(bilangan 

berpangkat bulat 

positif,sifat- sifat 

operasi bilangan 

berpangkat,sifat 

perpangkatan 

bilangan 

berpangkat) 

Bilangan 

berpangkat bulat 

negative dan nol 

(bilangan 

berpangkat bulat 

negatif, bilangan 

berpangkat nol 

Bentuk akar 

Merasionalka

n bentuk akar 

 

  Mengamati penggunaan bilangan 

tentang bilangan yang disajikan 

dalam bentuk berpangkat bulat, 

bentuk akar dan pangkat pecahan, 

operasi aljabar yang melibatkan 

bilangan berpangkat bulat dan 

bentuk akar dalam kehidupan 

sehari-hari 

  Mencermati sifat-sifat operasi yang 

melibatkan bilangan berpangkat 

bulat atau pecahan 

  Menyajikan hasil pembelajaran 

bilangan berpangkat bulat dan 

bentuk akar, sertasifat-sifatnya 

  Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bilangan 

berpangkat bulat dan bentuk akar, 

sertasifat-sifatnya 
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Siswa mampu: 

3.2 menjelaskan 

persamaan kuadrat 

dan karakteristiknya 

berdasarkan akar- 

akarnya serta cara 

penyelesaiannya 

4.2 menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

persamaan kuadrat 

 

PersamaanKuadrat 

    Persamaan 

kuadrat 

 Pemfaktoran 

persamaan 

kuadrat 

 Akar 

persamaan 

kuadrat 

 Penyelesaian 

persamaankuadra

t 

 Pemecahan 

masalahyang 

melibatkan 

persamaan 

kuadrat 

 

  Mencermati permasalahan sehari- 

hari yang berkaitan dengan 

persamaan kuadrat 

  Mencermati faktor-faktor bentuk 

aljabar dalam persamaan kuadrat, 

penyelesaian(akar-akar) dari 

persamaan kuadrat, cara 

menentukan akar-akar persamaan 

kuadrat 

  Mencermati karakteristik persamaan 

kuadrat berdasarkan akar-akarnya. 

Misal:dua akar berbeda,satu akar 

tunggal, tidak memilikiakar real 

  Mengumpulkan informasi tentang 

hasil jumlah dan hasil kali akar-akar 
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Siswa mampu: 

3.3 menjelaskan fungsi 

kuadrat dengan menggunakan 

tabel, persamaan,dan  grafik 

4.3 menyajikan fungsi 

kuadrat  menggunakan 

tabel,persamaan,dan grafik 

3.4 menjelaskan hubungan 

antara koefisien dan 

diskriminan fungsi kuadrat 

dengan grafiknya 

 

4.4 menyajikan dan 

menyelesaikan masalah 

kontekstual dengan 

menggunakan sifat-sifat fungsi 

kuadrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi Kuadrat 

   Fungsi kuadrat 

dengan tabel,grafik, dan 

persamaan 

   Sifat-sifatfungsi 

kuadrat 

   Nilaimaksimum 

   Nilaiminimum 

   Pemecahan masalah 

melibatkan sifat- 

sifatfungsi kuadrat 

 

  Mengamati model atau permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi 

kuadrat 

  Mencermati fungsi kuadrat yang 

disajikan dalam bentuk tabel,grafik, dan 

persamaan 

  Mencermati cara menggambar sketsa 

grafik fungsi kuadrat, bentuk grafik 

fungsi dikaitkan dengan konstanta suku-

sukunya (membuka ke atas,ke bawah, ke 

kanan, atau ke kiri) 

  Menganalisis keterkaitan antara fungsi 

kuadrat,grafik fungsi kuadrat, dan 

persamaan kuadrat 

  Menganalisis bentuk grafik fungsi 

dikaitkan dengan diskriminannya 

(memotong sumbu koordinat Kartesius di 

dua titik berbeda, menyinggung sumbu 

koordinat Kartesius,tidak memotong 

sumbu koordinat Kartesius) 

  Mencermaticaramenentukannilai 

minimumatau maksimumdari suatu 

fungsi kuadrat 

  Menganalisisbentuk grafik fungsi 

dikaitkandengan konstantasuku- sukunya 

(membukake atas,ke bawah, ke kanan, 

atau ke kiri) 

  Menyajikan hasil pembelajaran 

tentang fungsi kuadrat 

  Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi kuadrat 
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Siswa mampu: 

3.5 menjelaskan 

transformasigeometri (refleksi, 

translasi, rotasi,dan 

dilatasi)yang dihubungkan 

dengan masalah kontekstual 

4.5 menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan transformasi 

geometri (refleksi,translasi 

rotasi,dan dilatasi) 

 

Transformasi 

 Translasi 

 Refleksi 

 Rotasi (perputaran) 

 Dilatasi 

 

  Mengamati demontrasi tentang 

refleksi,translasi,rotasi,dan dilatasi 

  Mencermati masalah di sekitar yang 

melibatkan transformasi(refleksi, 

translasi, rotasi, dan dilatasi) 

  Melakukan percobaan untuk 

menentukan hubungan antara suatu titik 

dengan titik hasil transformasi (refleksi, 

translasi, rotasi, dan dilatasi) 

  Menyajikan hasil pembelajaran 

tentang transformasi(refleksi, translasi, 

rotasi, dan dilatasi) 

  Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan transformasi 
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Siswa mampu: 

3.6 menjelaskan dan 

menentukan 

kesebangunan dan 

kekongruenan 

antar bangun 

datar 

4.6 menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

kesebangunan dan 

kekongruenan antar 

bangun datar 

 

Kesebangunan dan 

Kekongruenan 

  

Kesebangunandu

a bangun datar 

  Segitiga-

segitiga 

sebangun 

 

  Segitiga-

segitiga 

kongruen 

 

  Pemecahan 

masalah yang 

melibatkan 

kesebangunan dan 

kekongruenan 

 

  Mencermati benda di sekitar yang 

berkaitan dengan kesebangunan dan 

kekongruenan bangun datar 

  Mencermati ukuran sisi dan sudut 

pada bangun datar yang sebangun 

atau kongruen 

  Mencermati perbandingan sisi dan 

sudut antara bangun datar sebangun 

atau konguren 

  Menganalisis hubungan antara luas 

bangun dengan panjang sisi antara 

bangun yang sebangun atau 

kongruen 

  Menyajikan hasil pembelajaran 

tentang kesebangunan dan 

kekongruenan 

  Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan kesebangunan dan 

kekongruenan 
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Siswa mampu: 

3.7 Membuat 

generalisasi luas 

permukaan dan 

volume berbagai 

bangun ruang sisi 

lengkung (tabung, 

kerucut, dan bola) 

4.7 menyelesaikan 

masalah kontekstual 

yang berkaitan 

dengan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi lengkung (tabung, 

kerucut, dan bola), 

serta gabungan 

beberapa bangun 

ruang sisi lengkung 

 

Bangun Ruang Sisi 

Lengkung 

  Tabung 

  Kerucut 

  Bola 

  Luas Permukaan: 

tabung,  kerucut, 

dan bola 

  

Volume:tabung

, kerucut dan 

bola 

  Pemecahan 

masalah yang 

melibatkan 

bangun ruang sisi 

lengkung 

 

 Mencermati model atau benda di 

sekitar yang berkaitan dengan 

bangun ruang sisi lengkung 

 Mencermati unsur-unsur bangun 

ruang sisi lengkung (tabung, 

kerucut, dan bola) melalui gambar, 

video atau benda nyata 

  Mencermati bentuk dan ukuran sisi 

jaring-jaring tabung, kerucut, dan 

bola 

  Melakukan percobaan untuk 

menemukan rumus luas permukaan 

dan rumus volume bangun ruang 

sisi lengkung (tabung, kerucut, dan 

bola) 

  Menyajikan hasil pembelajaran 

tentang bangun ruang sisi lengkung 

(tabung, kerucut, dan bola), serta 

gabungan beberapa bangun ruang 

sisi lengkung 

  Menyelesaikanmasalahyang 

berkaitandengan bangun ruang sisi 

lengkung (tabung, kerucut, dan 

bola) 
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IPA 

A.  Kelas VII 

Alokasi waktu:5 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan  melalui  keteladanan,  pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik,mata pelajaran,serta 

kebutuhan dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung,  dan  dapat  digunakan  sebagai  pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter siswa lebihlanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai 

berikut ini. 
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3.1  Menerapkan 

konsep 

pengukuran 

berbagai 

besaran dengan 

menggunaan 

satuan standar 

(baku) 

4.1Menyajikan data 

hasil 

pengukuran 

dengan alatukur 

yang sesuai 

pada diri 

sendiri, 

makhluk hidup 

lain, dan benda- 

benda di sekitar 

dengan 

menggunakan 

satuan tak baku 

dan satuan baku 

 Pengukuran 

Besaran 

Pokok dan 

turunan 

 Satuan baku 

dan tak baku 

  Mengamati diri sendiri dan teman, serta 

benda-benda yang ada di sekitar untuk 

melihat ciri-ciri yang dapat diamati seperti 

tinggi badan, panjang rambut, berat 

(massa) badan 

  Mengukur panjang benda dengan hasil 

bersatuan baku dan tak baku,untuk 

menemukan pentingnya satuan baku 

dalam pengukuran 

  Mengumpulkan informasi mengenai 

berbagai besaran pokok dan turunan yang 

dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari,misalnya panjang benda, massa jenis, 

energi, frekuensi denyut nadi, konsentrasi 

larutan,dan laju pertumbuhan tanaman. 

 Melakukan percobaan mengukur besaran 

panjang, massa, dan waktu menggunakan 

alat ukur baku dan tak baku untuk 

mendapatkan konsep satuanbaku dan tak 

baku 

  Menyajikan hasil percobaan tentang 

pengukuran dengan alat ukur dalam 

bentuk laporan tertulis dan 

mendiskusikannya dengan teman 
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3.2 Mengklasifikasikan 

makhluk hidup dan benda 

berdasarkan karakteristik 

yang diamati 

4.2 Menyajikan hasil 

pengklasifikasian 

makhluk hidup dan 

benda di 

lingkungan sekitar 

berdasarkan karakteristik 

yang diamati 

Klasifikasi 

  Makhluk hidup dan 

benda tak hidup 

  Ciri-ciri makhluk 

hidup 

  Klasifikasi makhluk 

hidup 

Pengenalan 

mikroskop 

Mengamati manusia,tumbuhan, 

hewan, dan benda di lingkungan 

sekitar,gejala-gejala kehidupan yang 

menunjukkan ciri-ciri mahluk hidup 

serta pengelompoknya dengan indera 

dan dengan bantuan mikroskop 

  Mengidentifikasi ciri-ciri 

makhluk dan benda-benda yang 

ada di lingkungan sekitar 

  Mengumpulkan informasi 

mengenai klasifikasi mahluk 

hidup berdasarkanpersamaanciri 

yang diidentifikasi,misalnya 

kelompok monera, protista,fungi, 

plantae,dan animalia 

 

  Menyajikanhasilmengklasifikasi 

makhluk hidup dalambentuk 

laporan tertulisdan 

mendiskusikannyadengan teman 
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3.3Menjelaskan konsep 

campuran dan zat tunggal 

(unsur dan senyawa),sifat 

fisika dan kimia, 

perubahan fisika dan 

kimia dalam kehidupan 

sehari- hari 

4.3 Menyajikanhasil 

penyelidikanatau 

karya tentangsifat 

larutan,perubahan 

fisikadan 

perubahankimia, 

atau pemisahan 

campuran 

Zat dan 

Karakteristiknya 

 Zat Padat,Cair, dan 

Gas 

 Unsur, 

Senyawa,dan 

Campuran 

Sifat fisika dan kimia 

  Perubahan 

fisikadan kimia 

  Mengamati berbagai benda dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

mengalami perubahan,misalnya air 

menjadi es, es menjadi air, air 

menjadi uap, kertas dibakar menjadi 

abu, besi berkarat,dan makanan 

menjadi basi 

  Melakukan penyelidikan 

karakteristik zat (padat, cair, dan 

gas) serta mengumpulkan informasi 

mengenai unsur, senyawa,dan 

campuran 

 

  Melakukan penyelidikan asam, 

basa, dan garam menggunakan 

indikatorbuatan dan alami 

 

  Melakukanpercobaanteknik 

pemisahancampuran,misalnya 

melaluipenyulingan, 

kromatografi,atau penyubliman 

 

  Menyajikanhasilpenyelidikan 

sifatfisikadan kimiadalam 

kehidupan sehari-hari dan 

mendiskusikannyadengan teman 
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3.4 Menganalisis 

konsep suhu, 

pemuaian,kalor, 

perpindahan kalor, 

dan penerapannya 

Dalam kehidupan 

sehari-hari termasuk 

mekanisme menjaga 

kestabilan suhu 

tubuh pada manusia 

dan 

hewan 

 

4.4   Melakukan 

percobaanuntuk 

menyelidiki 

pengaruh kalor 

terhadapsuhu dan 

wujud bendaserta 

perpindahankalor 

  Suhu dan Kalor 

 Suhu  

Alat pengukur suhu  

Pemuaian 

 Kalor 

Perpindahan kalor 

 Kestabilan suhu 

tubuh makhluk 

hidup dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

  Mengamati peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hariyang 

terkait dengan perubahan wujud 

benda setelah menerima atau 

melepas kalor 

  Melakukan percobaan 

mengukur suhu benda 

menggunakan thermometer serta 

menyelidiki pemuaianpada 

benda padat, cair, dan gas 

  Melakukan percobaan untuk 

menyelidiki pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu dan 

wujud benda serta perpindahan 

kalor secara konduksi, 

konveksi, dan radiasi 

  Mengumpulkan informasi 

mengenaiberbagaiupaya menjaga 

kestabilansuhu tubuh makhluk 

hidup dalamkehidupan sehari-hari 

  Menyajikanhasilpercobaandalam 

bentuk laporan tertulisdan 

mendiskusikannyadengan teman 
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3.5 Menganalisis konsep 

energi, berbagai sumber 

energi, dan perubahan  

bentuk energi dalam 

kehidupan sehari- hari 

termasuk fotosintesis 

4.5Menyajikan hasil 

percobaan tentang 

perubahan bentuk energi 

termasuk fotosintesis 

   Energi 

  Bentuk-bentuk 

energi 

  Sumber energi 

 Perubahan bentuk 

energi 

 Transformasi      

energi dalam sel 

  Fotosintesis 

  Respirasi 

  Mengamati berbagai aktivitas 

manusia dalam kehidupan sehari- 

hari yang terkait dengan penggunaan 

energi dan krisis energi 

  Meyelidiki sumber energi dan 

perubahan bentuk energi serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya 

energi potensial dan energi kinetik 

melalui percobaan 

  Mengumpulkan informasi 

mengenai perpindahan energi dalam 

sel serta melakukan percobaan foto 

sintesis dan mengukur laju respires 

hewan hubungannya dengan berat 

badan 

  Menyajikanhasilpercobaan 

perubahanbentuk energi, 

percobaanfotosintesis,dan 

respirasidalambentuk laporan 

tertulissertamendiskusikannya dengan 

teman 

3.6 Mengidentifikasi 

sistem organisasi 

kehidupan mulai dari 

tingkat sel sampai 

organism dan komposisi 

utama penyusun sel 

Sistem Organisasi 

Kehidupan 

   Sel 

   Jaringan 

   Organ 

   Sistem organ 

  Mengamati torso manusia atau 

organ tubuh bagian dalam dari  

ikan / katak / burung / kadal 

Mengindetifikasi perbedaan antara 

sel, jaringan,organ, dan sistem organ 

pada hewan dan tumbuhan melalui 

pengamatan mikroskopik 
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4.6   Membuat model 

struktur sel 

tumbuhan /hewan 

   Organisme dan makroskopik 

  Membuat model struktur sel 

hewan atau tumbuhan 

menggunakan bahan yang 

mudah didapat di lingkungan 

sekitar dan mendiskusikan 

hasilnya 

3.7 Menganalisis 

interaksi antara 

makhluk hidup dan 

lingkungannya serta 

dinamika populasi 

akibat interaksi 

tersebut 

 

4.7 Menyajikan hasil 

pengamatan terhadap 

interaksi makhluk 

hidup dengan 

lingkungan 

sekitarnya 

Ekosistem 

Komponen abiotik 

dan biotik 

Interaksi antara 

makhluk hidup dan 

lingkungan 

  Rantai 

makanan 

 

  Jaring-jaring 

makanan 

 

  Bentuk 

simbiosis 

 

  Dinamika 

populasi 

  Mengamati ekosistem buatan, 

misalnya akuarium/kolam 

ikan/terrarium cacing difokuskan 

pada komponen biotik dan abiotik 

serta interaksi yang terjadi di 

dalamnya 

  Melakukan penyelidikan untuk 

mengidentifikasi komponen 

abiotic dan biotik yang ada pada 

lingkungan sekitar sertain 

teraksi yang terjadi didalamnya 

dalam bentuk rantai 

makanan,jaring- jaring 

makanan,dan simbiosis 

  Melakukanpercobaan 

pertumbuhanpopulasiterhadap 

ketersediaanruang dan lahan 

pertaniansertadampaknyabagi 

lingkungan 

  Membuatlaporan hasilpercobaan 

interaksiantarakomponen biotik 

dan abiotiksertadampak dinamika 

populasidan mendiskusikannya 

dengan teman. 
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3.8  Menganalisis 

terjadinya pencemaran 

lingkungan dan 

dampaknya bagi 

ekosistem 

4.8 Membuat tulisan 

tentanggagasan 

penyelesaian 

masalah 

pencemaran di 

lingkungannya 

berdasarkan hasil 

pengamatan 

Pencemaran 

Lingkungan 

 Pencemaran udara 

 Pencemaran air 

Pencemaran 

tanah 

 

 Dampak pencemaran 

bagi ekosistem 

  Mengamati berbagai           

pencemaran dilingkungan sekitar 

  Mengumpulkan informasi serta 

menganalisis penyebab dan 

dampak pencemaran udara, air, 

dan tanah bagi ekosistem, 

merumuskan masalah serta 

mengajukan penyelesaian 

masalahnya 

  Membuat laporan tentang 

penyelesaian masalah 

pencemaran yang terjadidi 

lingkungan sekitar 

3.9 Menganalisis 

perubahan iklim 

dan dampaknya 

bagi ekosistem 

4.9  Membuat tulisan 

tentang gagasan 

Perubahan Iklim 

Pemanasan 

global 

  Penyebab 

terjadinya 

  Mengamati tayangan 

tentang dampak perubahan 

iklim 

  Mengumpulkan informasi 

mengenai proses dan dampak 

terjadinya perubahan iklim bagi 
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3.10  Menjelaskan lapisan 

bumi, gunung api, gempa 

bumi, dan tindakan 

pengurangan resiko 

sebelum, pada saat,dan 

pasca bencana sesuai 

ancaman bencana di 

daerahnya 

4.10 Mengomunikasi an 

upaya pengurangan resiko 

dan dampak bencana alam 

serta tindakan 

penyelamatan diri pada 

saat terjadi bencana sesuai 

dengan jenis ancaman 

bencana di daerahnya 

Lapisan Bumi dan 

Bencana 

Lapisan bumi 

Gunung api 

Gempa bumi dan 

tsunami 

Tindakan tanggap 

bencana 

  Mengamati tayangan   atau model 

lapisan bumi 

  Mengumpulkan informasi 

mengenai lapisan bumi dan 

mekanisme terjadinya letusan 

gunung berapi, gempa bumi, dan 

tsunami 

  Menyajikan hasil studi literatur 

tentang penanggulangan resiko 

dan dampak bencana alam 

dalam bentuk presentasi 

  Berlatih tindakan penyelamatan 

diri pada saat terjadi bencana 

alam 
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3.11  Menganalisis sistem 

tata surya, rotasi dan 

Revolusi bumi dan bulan, 

serta dampaknya bagi 

kehidupan di 

bumi 

4.11  Menyajikan karya 

tentang dampak 

rotasi dan Revolusi 

bumi dan bulan 

bagi kehidupan di 

bumi,berdasarkan 

hasil pengamatan 

atau penelusuran 

berbagai sumber 

informasi 

Tata Sury 

 Sistem tata 

surya 

Karakteristik 

anggota tata surya 

 Matahari sebagai 

bintang 

 Dampakrotasi dan 

revolusi bumi bagi 

kehidupan di bumi 

 Gerhana bulan dan 

matahari 

 Terjadinya pasang surut 

air laut 

 

  Mengamati model sistem tata surya 

  Mendiskusi kanorbit planet 

  Mengidentifikasi karakteristik 

anggota tatasurya serta dampak 

rotasidan revolusi bumi bagi 

kehidupan 

  Mensimulasikan terjadinya siang 

dan malam,fase-fase bulan dan 

proses terjadinya gerhana 

  Mengumpulkan informasi 

mengenai gerhana bulan dan 

Matahari serta pengaruhnya 

terhadap pasang surut air laut 

  Membuat laporan tertulis 

tentang dampak rotasidan 

revolusi bumi serta bulan 

bagi kehidupan dan 

mendiskusikannya dengan 

teman 
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B.  Kelas VIII 

Alokasi waktu: 5 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan,dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik,mata pelajaran,serta kebutuhan 

dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan  pengembangan kompetensi sikap  dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung,dan dapatdignakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karaktersiswa lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai 

berikut ini. 

3.1Menganalisis gerak 

pada makhluk 

hidup, system 

gerak pada 

manusia,dan upaya 

menjaga kesehatan 

system gerak 

4.1   Menyajikan karya 

tentang berbagai 

gangguan pada 

sistem gerak, serta 

upaya menjaga 

kesehatan system 

gerak manusia 

Sistem Gerak 

pada 

Manusia 

  Struktur dan 

fungsi rangka 

  Struktur dan 

fungsi sendi 

  Struktur dan 

fungsi otot 

Mekanisme 

kerja otot 

  Gangguan 

pada system 

gerak 

  Upaya 

menjaga 

kesehatan 

sistem gerak 

  Mengamat istruktur dan 

fungsi rangka, sendi, dan 

otot manusia 

Melakukan percobaan untuk 

mengetahui struktur gerak, 

jenis dan perbedaan serta 

mekanisme kerja jaringan 

otot 

Mengidentifikasi 

gangguan pada system 

gerak, upaya mencegah 

dan cara mengatasinya 

Menyajikan hasil 

pengamatan dan identifikasi 

tentang sistem gerak 

manusia dan gangguan serta 

upaya mengatasinya dalam 

bentuk tulisan dan 

mendiskusikannya dengan 

teman 
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3.2 Menganalisis gerak 

lurus, pengaruh gaya 

terhadap gerak 

berdasarkan hukum 

Newton, dan 

penerapannya pada 

gerak benda dan 

gerak makhluk 

hidup 

 

4.2 Menyajikanhasil 

penyelidikan 

pengaruh gaya 

terhadapgerak 

benda 

 

Gerak dan Gaya 

  Gerak pada benda 

(GLB dan GLBB) 

  Kecepatan 

dan 

percepatan 

  Hukum Newton 

tentang gerak 

 

  

PenerapanHukum 

Newton pada 

gerak makhluk 

hidup dan benda 

 

  Melakukan percobaan gerak lurus 

beraturan dan gerak lurus berubah 

beraturan 

  Melakukan percobaan mengukur 

kecepatan dan percepatan 

  Melakukan percobaan hukum 

Newton dan menganalisis 

hubungannya pada gerak makhluk 

hidup dan benda dalamkehidupan 

sehari-hari 

  Melaporkan/memaparkanhasil 

penyelidikanpengaruh gaya 

terhadapgerak benda dalam bentuk 

tulisan 

  Mengamatidan 

mengidentifikasiproses gerak pada 

tumbuhan dan hewan untuk 

menjelaskan penerapannyapada 

benda, sepertipesawat,kapal selam 
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3.3 Menjelaskan konsep 

usaha, pesawat 

sederhana,dan 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

termasuk kerja otot 

pada struktur 

rangka manusia 

 

4.3 Menyajikanhasil 

penyelidikanatau 

penyelesaian 

masalah 

Pesawat Sederhana 

Kerja(Usaha) 

Jenis 

pesawat 

sederhana 

 

Mekanisme kerja 

pesawat 

sederhana 

 

Keuntunganmekanik 

 

Prinsip kerja 

pesawat 

  Mengamati cara kerja pesawat 

sederhana baik secara langsung 

maupun melalui gambar dan video 

  Mengidentifikasi jenis pesawat 

sederhana seperti katrol, roda 

berporos, bidang miring 

 

  Melakukan percobaan dan 

mengidentifikasimekanisme 

kerjapesawatsederhanaserta 

3.4 Menganalisis 

keterkaitan 

struktur jaringan 

tumbuhan dan 

fungsinya, serta 

teknologi yang 

terinspirasi oleh 

struktur tumbuhan 

 

4.4   Menyajikan karya 

dari hasil 

penelusuran 

berbagai sumber 

informasi tentang 

teknologi yang 

terinspirasi dari 

hasil pengamatan 

struktur tumbuhan 

Struktur dan Fungsi 

Tumbuhan 

  Struktur dan 

fungsi akar, 

batang, dan daun 

  Struktur dan 

fungsi bunga, 

buah, dan biji 

  Struktur dan 

fungsi jaringan 

  Teknologiyang 

terinspirasioleh 

struktur 

tumbuhan 

  Mengamati dan mengidentifikasi 

struktur dan fungsi tumbuhan serta 

teknologi yang terinspirasi oleh 

struktur tumbuhan 

  Melaporkan / memaparkan hasil 

kesimpulan berdasarkan pengamatan 

dan percobaan struktur jaringan 

  Menyusun rencanadan melakukan 

percobaan untuk teknologi yang 

terinspirasi oleh struktur tumbuhan 

berdasarkan hasil pengamatan 

terhadap struktur dan fungsi 

tumbuhan 

  Melaporkan hasil pengamatan 

teknologi yang terinspirasi oleh 

struktur tumbuhan dan 

mendiskusikannya dengan teman 
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3.5 Menganalisis sistem 

pencernaan pada 

manusia dan memahami 

gangguan yang 

berhubungan dengan 

sistem pencernaan,serta 

upaya menjaga kesehatan 

sistem pencernaan 

4.5 Menyajikan hasil 

penyelidikan 

tentang pencernaan 

mekanis dan 

kimiawi 

Sistem 

Pencernaan pada 

manusia 

Zat makanan 

Uji bahan makanan 

Organ pencernaan 

Enzimpencernaan 

Penyakityang 

berhubungan 

dengan system 

pencernaan 

Upaya menjaga 

kesehatan sistem 

pencernaan 

  Mengamati berbagai bahan makanan 

  Melakukan pengujian kandungan 

bahan makanan yang mengandung 

karbohidrat, gula, lemak,dan protein 

  Mengidentifikasi organ-organ pada 

system pencernaan serta proses 

pencernaan di dalam tubuh 

  Melakukan penyelidikan tentang 

pencernaan mekanis dan kimiawi 

  Mengumpulkan informasi tentang 

penyakit yang berhubungan dengan 

sistem pencernaan 

  Menyimpulkan, 

melaporkan/memaparkanhasil 

percobaan dan mendiskusikannya 

dengan teman 

3.6 Menjelaskan 

berbagai zat aditif dalam 

makanan dan 

minuman,zat adiktif, 

serta dampaknya 

terhadap kesehatan 

4.6 Membuatkarya tulis 

tentang dampak 

penyalahgunaanzat 

aditifdan zat 

adiktif bagi 

kesehatan 

Zat Aditifdan Zat 

Adiktif 

Jenis zat aditif 

(alami dan buatan) 

dalam makanan 

minuman 

Jenis zat adiktif 

Pengaruh zat 

aditif dan 

adiktifterhadap 

kesehatan 

  Mengamati bahan makanan di 

lingkungan sekitar yang mengandung zat 

aditif serta tayangan berita penyalah 

gunaan zat adiktif 

  Mengidentifikasi zat-zat aditif yang 

terdapat pada makanan 

melaluipercobaan 

  Mengidentifikasizat adiktif 

sertapenyalahgunaannya 

dalamkehidupan sehari-hari 

  Menyimpulkandan 

melaporkanhasilidentifikasi jenis-

jeniszat aditifdan adiktif 

sertapenyalahgunaannya 

dalamkehidupan, serta 

mendiskusikannyadengan teman 



272 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

3.7 Menganalisis sistem 

peredaran  darah pada 

manusia dan memahami 

gangguan pada system 

peredaran darah, serta 

upaya menjaga kesehatan 

system peredaran 

darah 

4.7 Menyajikan hasil 

percobaan pengaruh 

aktivitas(jenis, 

intensitas,atau 

durasi pada 

frekuensidenyut 

jantung 

Sistem Peredaran 

Darah 

   Komponen darah 

 Organ 

peredaran 

darah 

 Jenis 

peredaran 

darah 

 Penyakit pada 

system 

peredaran 

darah 

 Upaya menjaga 

kesehatansiste

m 

peredarandarah 

  Mengamati model sistem 

peredaran darah 

  Mengidentifikasi komponen darah, 

organ-organ pada sistem peredaran 

darah, jenis 

Peredaran darah pada manusia, serta 

berbagai penyakit pada system 

peredaran darah 

  Melakukan penyelidikan dan 

menyajikan laporan tentang 

pengaruh aktivitas(jenis, 

intensitas,durasi) dengan frekuensi 

denyut jantung 

3.8 Menjelaskan tekanan 

zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-

hari,termasuk tekanan 

darah, osmosis, dan 

kapilaritas jaringan 

angkut pada tumbuhan 

 

4.8 Menyajikandata 

hasil 

percobaanuntuk 

menyelidikitekanan 

zat cair pada 

kedalamantertentu, 

Tekanan Zat 

Tekanan zat 

padat, cair, dan 

gas 

Tekanan darah 

Osmosis 

Gaya apung 

 

Kapilaritasjaringa

n angkut pada 

tumbuhan 

  Mengamati berbagai fenomena yang 

berhubungan dengan tekanan zat 

padat, cair dan gas serta tekanan pada 

pembuluh darah manusia dan jaringan 

angkut pada tumbuhan 

  Menghubungkan tekananzat cair di 

ruang tertutupdengan tekanandarah 

manusia, osmosis, dan peristiwa 

kapilaritas 

  Melakukanpercobaanuntuk 

menyelidikitekananzat padat, 
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3.9 Menganalisis sistem 

pernapasan pada 

manusia dan 

memahami 

gangguan pada 

sistem pernapasan 

serta upaya menjaga 

kesehatan system 

pernapasan 

4.9 Menyajikankarya 

tentangupaya 

menjagakesehata

n 

sistempernapasan 

Sistem Pernapasan 

   Organ pernapasan 

Mekanismepernapasa

n 

 Gangguan pada 

sistem pernapasan 

 

 Upaya menjaga 

kesehatansistem 

pernapasan 

  Mengamati model sistem 

pernapasan 

  Mengidentifikasi organ 

pernapasan,mekanisme 

pernapasan,serta gangguan dan 

upaya menjaga kesehatan pada 

system pernapasan 

 

  Menuliskan laporan dan 

memaparkan hasil identifikasi organ, 

mekanismesistem pernapasandan 

penyakitserta upaya 

menjagakesehatan 

 

  Mengumpulkaninformasi 

tentangbahaya merokok bagi 

kesehatan 

 

  Membuatposter tentang bahaya 

merokok bagi kesehatan 
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3.10  Menganalisis sistem 

ekskresi pada manusia 

dan memahami gangguan 

pada system ekskresi 

serta upaya menjaga 

kesehatan sistem ekskresi 

4.10  Membuat karya 

tentang sistem 

ekskresi pada 

manusia dan 

penerapannya 

dalam 

menjagakesehatan 

diri 

Sistem Ekskresi 

 Organ-organ 

penyusun sistem 

ekskresi 

 Struktur dan fungsi 

system ekskresi 

 

 Gangguan pada 

system ekskresi 

 Upaya menjaga 

kesehatansistem 

ekskresi 

  Mengamati tayangan/model system 

ekskresi 

  Mengidentifikasi struktur dan fungsi, 

gangguan dan upaya menjaga kesehatan 

sistem ekskresi 

  Membuat karya tulis tentang 

menjaga kesehatan sistem ekskresi 

dan mendiskusikannya dengan 

teman 
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3.11 Menganalisis  

konsep getaran, 

gelombang,dan bunyi, 

dalam kehidupan sehari- 

hari termasuk sistem 

pendengaran manusia dan 

sistem sonar pada hewan 

4.11 Menyajikan hasil 

percobaan tentang 

getaran, gelombang,dan 

bunyi 

Getaran,Gelomban

g, dan Bunyi 

Getaran 

Gelombang 

Bunyi 

Sistem 

pendengaran pada 

manusia 

Pemanfaatan 

gelombang 

bunyi dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Sistem sonar 

pada hewan 

  Mengamati fenomena getaran pada 

bandul ayunan, gelombang pada 

tali/slinki serta bunyi dari berbagai 

sumber bunyi 

  Mengamati mekanisme mendengar 

pada manusia dan system sonar pada 

hewan 

Melakukan percobaan untuk 

mengukur periode dan frekuensi 

getaran bandul ayunan 

  Melakukan percobaan untuk 

mengukur besaran-besaran pada 

gelombang 

  Mengidentifikasi bagian- bagian 

system pendengaran untuk 

mengetahui mekanisme mendengar 

pada manusia 

 

  Melakukanpercobaan frekuensibunyi 

dan resonansi untuk 

menjelaskansistem sonar pada hewan 

 

  Menyajikanhasilpercobaan dan 

identifikasidalambentuk laporan 

tertulisdan mendiskusikannyadengan 

teman 
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3.12  Menganalisis sifat- 

sifat cahaya, 

pembentukan bayangan 

pada bidang datar dan 

lengkung, serta 

penerapannya untuk 

menjelaskan proses 

penglihatan 

manusia,mata 

serangga,dan prinsip 

kerja alat optik 

4.12 Menyajikan 

hasil percobaantentang 

pembentukan bayangan 

pada cermin dan lensa 

Cahaya 

Sifat-sifat cahaya 

Pembentukan 

bayangan pada 

cermindan 

lensa 

Penglihatan manusia 

Proses 

pembentukan 

bayangan pada 

mata serangga 

Alat optik 

  Melakukan pengamatan fenomena 

serta mendiskusikannya terkait 

dengan pembiasan cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya 

pelangi,jalan aspal nampak berair, 

sedotan yang terlihat patah di 

dalam gelas berisiair 

  Mengamati bayangan pada cermin 

dan lensa. 

  Mengamati mekanisme cara kerja 

mata manusia dan mata serangga 

serta 

Mengidentifikasi kesamaannya 

dengan alat-alatoptik seperti lup, 

kamera,dan mikroskop 

 Melakukan percobaan untuk 

menyelidiki pembentukan 

bayangan pada cermin dan dan 

Memaparkan hasil percobaan 

pembentukan bayangan pada 

cermin dan lensa serta 

mengidentifikasi bagian-bagian 

mata  jenis-jeni salat optik 

dalambentuk laporan tertulisdan 

mendiskusikannya dengan teman 
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C.  Kelas IX 

Alokasi waktu : 5 jam pelajaran minggu 

Kompetensi  Sikap   Spiritual  dan   Kompetensi  Sikap   Sosial  dicapai  melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran  Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan,pembiasaan,dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik,mata pelajaran,serta kebutuhan dan 

kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung,dan dapat dignakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai 

berikut ini. 
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Kompetensi Dasar MateriPokok Pembelajaran 

3.1  Menghubungkan 

sistem reproduksi 

pada manusia dan 

gangguan pada 

system reproduksi, 

serta penerapan pola 

hidup yang 

menunjang kesehatan 

reproduksi 

 

4.1 Menyajikan hasil 

penelusuran 

informasi dari 

berbagai sumber 

terkait kesehatan 

dan upaya 

pencegahan 

gangguan pada 

organ reproduksi 

Sistem Reproduksi 

Pada Manusia 

 Pembelahan sel 

Sistem 

reproduksi 

manusia 

 Kelainan dan 

penyakit pada 

system 

reproduksi 

 Pola hidup 

yang 

menunjang 

kesehatan 

reproduksi 

Mengamati gambar/carta pembelahan 

sel 

Mengidentifikasi pembelahan mitosis 

dan meiosis 

  Mengidentifikasi organ-organ 

penyusun system reproduksi pada 

laki-laki dan perempuan beserta 

fungsinya 

  Mengumpulkan informasi tahapan 

pembentukan sel sperma(spermato-

genesis)dan sel telur (oogenesis)serta 

proses menstruasi 

Mengidentifikasi tahapan- tahapan 

menstruasi 

Menjelaskan fertilisasi dan 

perkembangan embrio pada system 

reproduksi 

  Mengumpulkaninformasi 

tentangkelainandan penyakit 

  Membuat laporan tertulis tentang 

kesehatan dan upaya pencegahan 

gangguan pada organ reproduksi 
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3.2 Menganalisis sistem 

perkembangbiakan 

pada tumbuhan dan  

hewan serta 

penerapan teknologi 

pada sistem 

reproduksi tumbuhan 

dan hewan 

4.2 Menyajikan karya 

hasil perkembang 

biakan pada tumbuhan 

Sistem 

perkembang 

biakan pada 

tumbuhan dan 

hewan 

Reproduksi pada 

tumbuhan 

  Teknologi 

reproduksi 

pada 

tumbuhan 

Reproduksi pada 

hewan 

  Teknologi 

reproduksi 

pada hewan 

  Menjelaskan reproduksi aseksual dan 

seksual tumbuhan dan hewan 

Mengumpulkan informasi dan 

mendeskripsikan prinsip teknologi 

reproduksi pada tumbuhan dan 

hewan 

Menyajikan hasil identifikasi 

reproduksi aseksual dan seksual pada 

tumbuhan lumut, paku dan tumbuhan 

berbiji dalam bentuk laporan tertulis 

dan mendiskusikannya dengan teman 
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3.3 Menerapkan konsep 

pewarisan sifat 

dalam pemuliaan dan 

kelangsungan 

makhluk hidup 

4.3 Menyajikan hasil 

penelusuran 

informasi dari 

berbagai sumber 

terkait tentang 

tanaman dan hewan 

hasil pemuliaan 

Pewarisan sifat 

  Materigenetik 

  Hukum 

pewarisan 

sifat 

Pewarisan sifat 

pada manusia 

  Kelainan 

sifat 

menurun 

pada 

manusia 

 

  Penerapan 

pewarisansifat 

dalampemuliaa

n makhluk 

hidup 

 

  

Adaptasida

n 

seleksialam 

  Mengamati karakteristik teman sebaya 

untuk mengidentifikasi keragaman 

  Mengidentifikasi struktur DNA dan 

kromosom sebagaimateri genetik 

  Melakukan praktik pemodelan 

persilangan monohibrid dan dihibrid 

untuk mendapatkan konsep hukum 

pewarisan sifat 

 

  Mengumpulkaninformasiyang 

terkaitdengan adaptasidan 

seleksialamseperti:bunglon yang 

beradaptasidengan mengubah warna 

tubuhnya, pohon jatiyang 

menggugurkan daunnya, atau 

fenomenalain 

 

  Membuatlaporan tertulis 

mengenaivarietastanamandan hewan 

yang merupakan 

varietasunggul yang 

dikembangkanmelalui 

persilangandan 

mendiskusikannyadengan teman 
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3.4 Menjelaskan 

konsep listrik statis 

dan gejalanya dalam 

kehidupan sehari-

hari, Termasuk 

kelistrikan pada 

system saraf  dan 

hewan yang 

mengandung listrik 

 

Listrik Statis 

Interaksi 

antara muatan 

listrik 

Mengamati interaksi antara dua benda 

bermuatan listrik misal potongan 

kertas yang ditarik 

4.4 Menyajikan hasil 

pengamatan 

tentang gejala 

listrik statis dalam 

kehidupan sehari-

hari 

Gaya listrik 

Potensiallistrik 

Kelistrikan 

pada system 

saraf 

Hewan 

yang 

mengandun

g listrik 

oleh penggaris plastik 

Melakukan percobaan untuk 

menyelidiki muatan listrik statis dan 

interaksi (gaya listrik)dua benda 

bermuatan terhadap jarak 

  Menyelidiki peristiwa terjadinya 

petir untuk menjelaskan konsep 

potensial listrik 

 

  Mengidentifikasikelistrikan pada 

sistemsaraf sertahewan- hewan 

penghasillistrik 

 

  Menyajikanhasilpercobaan untuk 

menyelidikimuatan listrikstatisdan 

interaksinya, sertamendiskusikannya 

dengan teman 
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3.5 Menerapkan konsep 

rangkaian 

listrik,energi dan daya 

listrik,sumber energi 

listrik dalam 

kehidupan sehari-hari 

termasuk sumber 

energi listrik 

alternatif,serta 

berbagai upaya 

menghemat energi 

listrik 

4.5 Menyajikan hasil 

rancangan dan 

pengukuran 

berbagai rangkaian 

listrik 

RangkaianListrik 

 Arus listrik 

 Hukum Ohm 

 Hukum I 

Kirchhoff 

 Rangkaian listrik 

 Sumber 

energi listrik 

 Energi dan 

daya listrik 

Penghemata

n energi 

listrik 

 Sumber energi 

listrik 

alternatif 

Mengamati berbagai peralatan listrik 

serta nyala lampu pada beberapa 

rangkaian listrik yang ada di 

lingkungan sekolah 

  Melakukan percobaan rangkaian 

listrik terbuka dan tertutup,hubungan 

antara kuat arus, hambatan,dan 

tegangan listrik, mengukur arus listrik 

yang mengalir pada rangkaian listrik 

seri dan paralel 

 Mengidentifikasi sumber- sumber 

energi listrik, faktor- faktor yang 

memengaruhi besarnya energi dan 

listrik serta upaya yang dapat 

dilakukan dalam rangka 

penghematan energi listrik 

  Mengidentifikasijenis-jenis sumber 

energi listrikalternatif yang ramah 

lingkungan 

  Menyajikan hasil perbandingan arus 

listrikpada rangkaianseri dan 

paralelsertahasil 

penyelidikankarakteristik 

rangkaianlistrik,dan 

mendiskusikannyadengan teman 
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Elektro 

magnetik,dan 

pemanfaatan medan 

magnet,termasuk 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

termasuk 

pergerakan/navigas

i hewan untuk 

mencari makanan 

dan migrasi 

4.6 Membuat karya 

sederhana yang 

memanfaatkan 

prinsip elektro 

magnet dan/ atau  

induksi elektro 

magnetik 

 Sifat magnet 

Cara 

membuat 

magnet 

Kemagnetan bumi 

 Induksi 

elektromagneti

k 

 Transformator 

 Produk 

teknologi yang 

memanfaatkan 

kemagnetan 

Pergerakan 

naviga si hewan 

yang 

memanfaatkan 

medan magnet 

yang memanfaatkan 

electromagnet atau induksi 

elektromagnetik 

Melakukan percobaan untuk 

menyelidiki sifat-sifat dan 

pembuatan magnet 

  Mengidentifikasi kutub-kutub 

kemagnetan bumi, sudut 

deklinasi,dan sudut inklinasi 

  Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi besar gaya Lorentz 

dan mengumpul-kan informasi 

mengenai peristiwa induksi elektro 

magnetic dan transformator melalui 

percobaan 

  Mengumpulkaninformasi 

mengenaipergerakan/navigasi 

hewan yang memanfaatkan medan 

magnetbumi 

  Menerapkanprinsip 

elektromagnetatau induksi 

elektromagnetdalamkarya 

berupa produk teknologi 

sederhana 
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3.7 Menerapkan 

konsep 

bioteknologi dan 

perannya dalam 

kehidupan 

manusia 

4.7 Membuat salah satu 

produk bioteknologi 

konvensionalyang 

ada di lingkungan 

sekitar 

Bioteknologidan 

Produksi Pangan 

  Prinsip dasar 

bioteknologi 

Bioteknologi 

konvension

al 

  bioteknologi 

modern 

  Penerapan 

bioteknologi 

dalam 

mendukung 

kelangsungan 

hidup 

manusia 

Mengamati berbagai produk 

bioteknologi konvensional 

misalnya tempe,kecap, tape, nata 

de coco, dll 

  Membedakan prinsip bioteknologi 

konvensional dan modern 

  Melakukanpercobaanuntuk 

membuatproduk bioteknologi 

konvensional,misalnya 

membuattape, tempe,atau yoghurt 

 

  Mengumpulkaninformasi 

tentangpenerapanbioteknologi 

modern dalammendukung 

kelangsunganhidup manusia dan 

mendiskusikanhasilnya dengan 

teman 

3.8  Menghubungkan 

konsep partikel 

materi,(atom ion, dan 

molekul), struktur zat 

sederhana dengan 

sifat bahan yang 

digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari 

serta dampak 

penggunaan bahan 

terhadap kesehatan 

manusia 

 

Sifat Bahan 

Atom, ion, 

dan molekul 

  Sifat bahan 

 Pemanfaatan 

bahan dalam 

kehidupan 

sehari- hari 

 

  Mengamati model atom serta 

berbagai macam bahan serat, 

karet, tanah liat,kaca/gelas, 

plastik,dan logam 

  Mengidentifikasi bagian- 

bagian atom serta sifat-sifat fisik 

bahan serat,karet, tanah 

liat,kaca/gelas,plastik,dan logam 

melalui penyelidikan 

Melalui penyelidikan 
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4.8   Menyajikan hasil 

penyelidikan tentang 

sifat dan pemanfaatan 

bahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Pengaruh 

bahan 

berbahaya 

terhadap 

kesehatan 

Mengidentifikasi pemanfaatan 

bahan dalam kehidupan sehari- 

hari serta pengaruh bahan tertentu 

terhadap kesehatan manusia 

  Menyajikankarya ide kreatif 

pemanfaatanbahan serat,karet, 

tanah liat,kaca/gelas,plastik, dan  

logam 

3.9   Menghubungkan 

sifat fisikadan 

kimiatanah, 

organisme yang 

hidup dalam tanah, 

dan pentingnya tanah 

untuk keberlanjutan 

kehidupan 

 

 

4.9   Menyajikan hasil 

penyelidikan 

tentang sifat-sifat 

tanah dan 

pentingnya tanah 

bagi kehidupan 

Tanah dan 

Kehidupan 

Sifatfisikadan 

kimiatanah 

Peranantanah 

untuk 

keberlanjuta

n kehidupan 

 

 Peranan 

organisme 

dalam tanah 

 Proses 

pembentuka

n tanah 

 

 Komponen 

penyusun 

tanah 

Mengamati berbagai tekstur, 

lapisan-lapisan serta komponen-

komponen tanah 

yang ada di lingkungan sekitar 

Melakukan percobaan tentang 

peranan tanah bagi kehidupan 

serta mengidentifikasi peran 

organisme yang ada di permukaan 

dan dalam tanah 

  Mengumpulkan informasi 

mengenai proses pembentukan 

tanah serta mengidentifikasi 

komponen penyusun tanah dan 

tingkatkesuburan tanah 

melaluipercobaan 

  Membuatlaporan hasil 

penyelidikantentangsifat-sifat dan 

pentingnyatanah bagi kehidupan 

dan mendiskusi- kannya dengan 

teman 
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3.10 Menganalisis 

proses dan produk 

teknologi ramah 

lingkungan untuk 

keberlanjutan 

kehidupan 

4.10 Menyajikan karya 

tentang proses dan 

produk teknologi 

sederhana yang 

ramah lingkungan 

Proses dan 

Produk 

Teknologi 

Ramah 

Lingkungan 

Teknologi 

ramah 

lingkungan 

 

  Aplikasi 

teknologi ramah 

lingkungan 

untuk 

keberlanjutan 

kehidupan 

  Teknologi 

tidak ramah 

lingkungan 

  Mengamati tayangan penggunaan 

biogas, sel surya, mobil 

listrik,atau aplikasi teknologi 

ramah lingkungan yang lain 

 Mengumpulkan informasi 

mengenai berbagai teknologi 

ramah lingkungan serta 

aplikasinya 

  Menganalisis dampak teknologi 

tidak ramah lingkungan terhadap 

lingkungan alam 

  Menyajikan karya tentang 

proses dan produk teknologi 

ramah lingkungan 
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IPS 

A. Kelas VII 

Alokasi waktu : 4 jam pelajaran / minggu 

 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan,pembiasaan,dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran,serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung,dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai 

berikut ini. 
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Peserta didik mampu: 

3.1  memahami konsep 

ruang 

(lokasi,distribusi,pot

ensi, iklim,bentuk 

muka bumi, 

geologis,flora dan 

fauna) dan interaksi 

antar ruang di 

Indonesia serta 

pengaruhnya 

terhadap kehidupan 

manusia dalam 

aspek ekonomi, 

sosial, budaya, dan 

pendidikan 

4.1 menyajikan hasil 

telaah konsep ruang 

(lokasi, 

distribusi,potensi,ik

lim, bentuk muka 

bumi, geologis,flora 

dan fauna) dan 

interaksi antar 

ruang Indonesia 

serta pengaruhnya 

terhadap kehidupan 

manusia Indonesia 

dalam aspek 

ekonomi, 

sosial,budaya, dan 

pendidikan 

 

Kondisi geografis 

Indonesia (letakdan luas, 

iklim, geologi, rupa bumi, 

tataair, tanah, flora dan 

fauna) melalui peta rupa 

bumi 

Potensi Sumber Daya 

Alam (jenis sumber daya, 

penyebaran di darat dan 

laut) 

Sumber Daya Manusia 

- jumlah,sebaran,dan 

komposisi; 

- pertumbuhan; 

- kualitas(pendidikan, 

kesehatan,kesejahteraa

n 

- keragaman etnik 

(aspek- aspek budaya 

Interaksi antar 

ruang (distribusi 

potensi wilayah 

Indonesia) 

 Dampak interaksi antar 

ruang(perdagangan, 

mobilitas penduduk) 

 

Pembelajaran saintifik yang 

berorientasi pada kegiatan 

peserta didik dengan 

mengutamakan aktivitasinquiry 

untuk terbinanya keterampilan 

berpikir kritis, meningkatkan 

kemampuan literasi 

informasidan menguasai 

teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran 

diselaraskan dan atau dapat 

mengikuti tahapan sebagai 

berikut: 

-Mengamati peta kondisi 

geografi di Indonesia 

-Membuat peta penyebaran 

sumber daya alam di Indonesia 

-Membandingkan data 

kependudukan (sebaran dan 

pertumbuhan) berdasarkan 

tahun 

-Menyajikandata 

kependudukan dalam bentuk 

tabeldan grafik. 

-Mengidentifikasi 

masalahakibat 

interaksiantarruang 

(mobilitaspenduduk, 

distribusibarang, arus 

informasi,dan 

persebarangagasan 

perubahan) 



290 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

Peserta didik mampu: 

3.2 menganalisis 

interaksi social dalam 

ruang dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan 

sosial,ekonomi dan budaya 

dalam nilai 

dan norma serta 

kelembagaan sosial budaya 

4.2 menyajikan hasil 

analisis tentang interaksi 

sosial dalam ruang dan 

pengaruhnya terhadap 

kehidupan sosial,ekonomi 

dan budaya dalam nilai 

dan norma, serta 

kelembagaan sosial budaya 

 

  Interaksi sosial: 

pengertian,syarat,dan bentuk 

(akomodasi,kerja 

sama,asimilasi) 

  Pengaruh interaksi sosial 

terhadap pembentukan 

lembaga sosial,budaya, 

ekonomi, pendidikan dan 

politik 

  Lembaga sosial: 

pengertian,jenisdan fungsi 

(ekonomi, 

pendidikan,budaya, dan 

politik) 

 

Pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengutamakan aktivitas 

inquiry untuk terbinanya berpikir 

kritis,kreatif, dan berkolaboratif,serta 

meningkatkan kemampuan 

komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran 

diselaraskan dan atau dapat 

mengikuti tahapan sebagai berikut: 

-Mengamati interaksi sosial 

masyarakat pedesaan dan perkotaan 

-Mengamati faktor- faktor yang 

mempengaruhi bentuk interaksi 

sosial 

Berdasar lembaga yang ada di 

masyarakat 

-Menyajikan data hasil analisis 

interaksi sosial menurut bentuknya 

di perdesaan dan perkotaan 

-Menganalisis dampak 

interaksisosial terhadapkegiatan 

ekonomi, pendidikan, budaya, dan 

politik. 

-Mengajukansolusi atau pemecahan 

masalahuntuk membinakehidupan 

sosialyang harmonis dan 

berkeadilandi lingkungan 

masyarakat Indonesia. 
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Peserta didik mampu: 

3.3 menganalisis konsep 

interaksi antara manusia 

dengan ruang sehingga 

menghasilkan berbagai 

kegiatan ekonomi 

(produksi, distribusi, 

konsumsi, penawaran- 

permintaan) dan interaksi 

antar ruang untuk 

keberlangsungan kehidupan 

ekonomi, sosial dan budaya 

Indonesia 

4.3 menyajikan hasil 

analisis tentang konsep 

interaksi antara manusia 

dengan 

 

 Konsep kebutuhan 

dan kelangkaan (motif, 

prinsip, dan tindakan 

ekonomi) 

 Kegiatan ekonomi 

(produksi, distribusi, 

konsumsi) kaitannya dengan 

perkembangan iptek 

 Permintaan,penawara

n, harga, dan pasar 

 Peran kewirausahaan 

dalam membangun ekonomi 

Indonesia 

 Hubungan antara 

kelangkaan, permintaan 

 

Pembelajaran berbasis proyek 

dengan mengutamakan aktivitas 

inquiry untuk terbinanya berpikir 

kritis,kreatif, inovatif,berkolaborasi, 

dan  meningkatkan literasi informasi 

dan komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran 

diselaraskan dan atau dapat 

mengikuti tahapan sebagai berikut: 

-Membuat daftar kebutuhan dan 
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ruang sehingga 

menghasilkan berbagai 

kegiatan ekonomi 

(produksi, distribusi, 

konsumsi, permintaan,dan 

penawaran) dan interaksi 

antar ruang untuk 

keberlangsungan kehidupan 

ekonomi, sosial, dan 

budaya Indonesia 

penawaran,dan harga untuk 

mewujudkan 

kesejahteraandan 

persatuanbangsa Indonesia 

Kelangkaan barang dalam keluarga 

-Mengumpulkan data berbagai 

kegiatan ekonomi di pedesaan dan 

perkotaan 

-Menganalisis pengaruh teknologi 

internet terhadap penawaran 

dan pemintaan 

-Menciptakan gagasan kreatif untuk 

mengembangan jenis- jenis 

kewirausahaan mandiri yang 

memanfaatkan potensi lingkungan 

sekitar sekolah. 
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Peserta didik mampu: 

3.4 memahami berpikir 

kronologi, perubahan dan 

kesinambungan dalam 

kehidupan bangsa 

Indonesia pada aspek 

politik,sosial,budaya, 

geografis,dan pendidikan 

sejak masa praaksara 

sampai masa Hindu- 

Buddha, dan Islam 

4.4 menyajikan hasil 

analisis kronologi, 

perubahan,dan 

kesinambungan dalam 

kehidupan bangsa 

Indonesia pada aspek 

politik,sosial,budaya, 

geografis,dan pendidikan 

sejakmasapraaksara sampai 

masa Hindu- Buddha, dan 

Islam 

 

  Perubahan dan 

kesinambungan 

Masyarakat Indonesia pada  

masa pra aksara secara 

kronologis 

  Perubahan dan 

kesinambungan 

Masyarakat Indonesia pada 

masa Hindu- Buddha 

Secara kronologis 

  Perubahandan 

kesinambungan 

masyarakatI ndonesia pada 

masaI slam secara kronologis 

 

Pembelajaran saintifik dengan 

mengutamakan aktivitas heuristic 

untuk terbinanya berpikir kritis, 

kreatif,inovatif, memecahkan 

masalah, berkolaborasi,dan 

meningkatkan kemampuan 

komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran 

diselaraskan dan atau dapat 

mengikuti tahapan sebagai berikut: 

-Mengidentifikasi karakteristik 

peninggalan masyarakat pra aksara, 

masa Hindu-Buddha, dan masa Islam 

secara heuristik 

( menelaah 

fakta dan data tersedia) 

dan berkolaborasi. 

-Membandingkan karakteristik 

kehidupan masyarakat baik aspek 

sosial, budaya, dan ekonomi pada 

masapra aksara, Hindu-Buddha,dan 

masaIslam 

-Menyajikanhasil 

analisisperubahandan 

kesinambungan kehidupan bangsa 

Indonesiapada masa 

praaksara,Hindu- Buddha dan Islam. 
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B. Kelas VIII 

Alokasi waktu : 4 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirectteaching) melalui keteladanan,pembiasaan,dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran,serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung,dan atau ketika pembelajaran 

aspek Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dilaksanakan di kelas. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai 

berikut ini. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

 

 

Peserta didik mampu: 

3.1 memahami perubahan 

keruangan dan 

interaksi antar ruang 

di Indonesia 

dan negara-negara 

ASEAN yang 

diakibatkan oleh faktor 

alam dan manusia 

(teknologi,ekonomi, 

pemanfaatan lahan, 

politik) dan 

pengaruhnya terhadap 

keberlangsungan 

kehidupan ekonomi, 

sosial, budaya, politik 

4.1   menyajikan hasil 

telaah tentang 

perubahan 

keruangan dan 

interaksi antar 

ruang di Indonesia 

dan negara-negara 

ASEAN yang 

diakibatkanoleh faktor 

alam dan manusia  

(teknologi,ekonomi, 

pemanfaatanlahan, 

politik) dan 

pengaruhnyaterhadap 

keberlangsungan 

kehidupan ekonomi, 

sosial, budaya, politik 

 

 

 

 

 

Kondisi geografis negara- 

Negara ASEAN (letak dan 

luas, iklim,geologi, rupa 

bumi, tata air, tanah, flora 

dan fauna) melalui peta 

rupa bumi 

PotensiSumber Daya 

Alam (jenissumber daya, 

penyebarandi darat dan 

laut) 

Sumber Daya Manusia 

jumlah,sebaran,dan 

komposisi; 

- pertumbuhan; 

- kualitas(pendidikan, 

kesehatan,kesejahteraa

n; dan 

- keragaman etnik 

(aspek- aspek budaya. 

Interaksi antar ruang 

(distribusi potensi 

wilayah Negara-negara 

ASEAN) 

 

Dampakinteraksi 

antarruang(perdaganga

n, mobilitaspenduduk) 

 

Pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengutamakan aktivitas 

inquiry dan kooperatif untuk 

terbinanya berpikir kritis,inovatif, 

berkolaborasi, memecahkan 

masalah, dan  meningkatkan 

Literasi informasi dan 

komunikasi,serta kemampuan 

berkomunikasi. 

Kegiatan pembelajaran diselaraskan 

dan atau dapat mengikuti tahapan 

sebagai berikut: 

-Mengamati peta kondisi geografi dan 

persebaran potensi Sumber Daya 

Alam dnegara-negaraASEAN 

-Membuatpeta penyebaransumber 

daya alamdi negara- negaraASEAN 

yang bersumberdari atlas dan atau 

sumber lain yang relevan. 

-Membandingkandata 

kependudukan(sebarandan 

pertumbuhan) di negara-negara 

ASEAN berdasarkan waktu dan 

ruang. 

-Menyajikandata kependudukan dalam 

bentuk tabeldan grafik yang mudah 

dianalisis. 

-Menganalisisdampak positifdan 

negatif interaksi ruang akibat 

mobilitaspenduduk dan 

distribusibarang dan jasa. 
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  -Mengidentifikasi masalahakibat 

interaksiantarruang terhadaptingkat 

kemajuanbangsa- bangsa di ASEAN. 

Peserta didik mampu: 

3.2 menganalisis pengaruh 

interaksi social dalam ruang 

yang berbeda terhadap 

kehidupan sosial budaya 

serta pengembangan 

kehidupan kebangsaan 

4.2 menyajikan hasil 

analisis tentang pengaruh 

interaksi social dalam ruang 

yang berbeda terhadap 

kehidupan social dan budaya 

serta pengembangan 

kehidupan kebangsaan 

 

 Pengaruh interaksi sosial ( 

mobilitas sosial ) terhadap 

kehidupan sosia lbudaya 

  Pluralitas(agama,budaya, 

suku bangsa, pekerjaan) 

masyarakat Indonesia 

  Konflik dan integrasi 

 

Pembelajaran saintifik dengan 

mengutamakan aktivitas inquiry untuk 

terbinanya kemampuan berpikir 

kritis,kreatif, inovatif,berkolaborasi, 

literasimedia,dan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran diselaraskan 

dan atau dapat mengikuti tahapan 

sebagai berikut: 

-Mengidentifikasikan pengaruh 

interaksi social terhadap 

perkembangan, 

budaya, pembangunan, dan peradaban. 

-Mengidentifikasi pluralitaskehidupan 

sosialbudaya masyarakatIndonesia 

yang ditampilkan dalambentuk peta 

persebarankebudayaan 

Nusanatara. 

-Mengemukakanfaktor timbulnya 

permasalahankonflik sosial yang 

timbul 

akibatkesalahfahaman, 

kesenjangansosial ekonomi, dan faktor 

lainnya. 

-Mengidentifikasi langkah positif 

masyarakatdan pemerintahdalam 

mengatasikonflik sosialsehinggadapat 

diredam. 

-Menganalisisusaha masyarakatdan 

pemerintahdalam mencegahkonflik 

sosialdalam 

masyarakatyang plural 

(majemuk). 

-Menyajikandata pengaruh interaksi 
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Peserta didik mampu: 

3.3 menganalisis 

keunggulan dan keterbatasan 

ruang dalam permintaan dan 

penawaran,teknologi serta 

pengaruhnya terhadap 

interaksi antar ruang bagi 

kegiatan ekonomi, sosial, 

budaya, di Indonesia dan 

negara-negara ASEAN 

4.3 menyajikan hasil 

analisis tentang keunggulan 

dan keterbatasan ruang dalam 

permintaan dan 

penawaran,teknologi serta 

pengaruhnya terhadap 

interaksi antar ruang bagi 

kegiatan ekonomi, sosial, 

budaya, di Indonesia dan 

negara-negara ASEAN 

 

  Keunggulan dan 

keterbatasan dalam 

permintaan dan 

Penawaran sebagai pelaku 

ekonomi 

  Permintaandan 

penawarandengan 

penggunaan teknologi untuk 

pelaku ekonomi 

  Pengaruh interaksi antar 

uang terhadap kegiata 

nekonomi, sosial, budaya di 

Indonesia dan ASEAN 

  Kegiatan perdagangan 

antar daerah,antar pulau, dan 

antar Negara (ekspor- impor) 

 

  Upaya mengembangkan 

ekonomi maritimdan 

agrikultur 

  Mengembangkan 

alternatifpendistribusian 

pendapatanuntuk 

kesejahteraanmasyarakatv 

 

Pembelajaran berbasis proyek 

dengan mengutamakan aktivitas 

inquiry untuk terbinanya 

kemampuan berpikir kritis, kreatif, 

berkolaborasi, literasi media, dan 

meningkatkan kemampuan 

komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran diselaraskan 

dan atau dapat mengikuti tahapan 

sebagai berikut: 

-Mengidentifikasi keunggulan dan 

keterbatasan ruang dalam kegiatan 

ekonomi masyarakat. 

-Mengumpulkandata perdagangan 

antardaerah, antarpulau,dan 

antarnegaraserta pengaruh Interaksi 

antarruangdi Indonesia dan ASEAN 

-Mengemukakanupaya 

mengembangkan ekonomi 

maritimdan agrikultur 

-Mengemukakancara mendistribusikan 

pendapatan negara (hasilusaha dan 

pajak) dalambentuk pembangunan 

berdasarkan skala priotitas, 

pemerataan, dan berkeadilan. 

-Menyajikan hasil analisistentang 

keunggulan dan kelemahan 

pengembanganwilayah yang 

dikaitkandengan interaksiruang 

(antardaerah, antarpulau, dan 

antarnegara) sehingga berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi, 
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Peserta didik mampu: 

3.4 menganalisis 

kronologi, perubahan dan 

kesinambungan ruang  

(geografis,politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial,budaya) 

dari masa penjajahan sampai 

tumbuhnya semangat 

kebangsaan 

4.4 menyajikan kronologi 

perubahan dan 

kesinambungan ruang 

(geografis,politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial,budaya) 

dari masa penjajahan sampai 

tumbuhnya semangat 

kebangsaan 

 

Kedatangan bangsa-bangsa 

Eropa dan perlawanan 

bangsa Indonesia 

Perubahan dan 

kesinambungan (geografis, 

politik,ekonomi, 

pendidikan,sosial,budaya) 

masyarakat Indonesia pada 

masa penjajahan 

Munculnya organisasi 

pergerakan dan tumbuhnya 

semangat kebangsaan 

 

Pembelajaran berbasis saintifik 

dengan mengutamakan aktivitas 

heuristic untuk 

Terbinanya berpikir kritis, 

kreatif,inovatif, berkolaborasi,literasi 

informasi dan 

Komunikasi serta kemampuan 

komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran diselaraskan 

dan atau dapat mengikuti tahapan 

sebagai berikut: 

-Menggambarkan proses kedatangan 

bangsa Eropa dan mengidentifikasi 

perlawananbangsa Indonesia 

-Mengumpulkandata tentangciri-ciri 

masyarakatIndonesia pada 

masapenjajahan 

-Menganalisis hubungan antara 

organisasipergerakan dengan 

tumbuhnya semangatkebangsaan 

-Menyajikanhasil analisiskronologi 

dari masapenjajahan 

sampaitumbuhnya 

semangatkebangsaan. 

-Mengkomunikasikan 

semangatcintatanah 

air dan rasa kebanfsaan dalambentuk 

konkrit sesuaidengan 

peranannyamasing- masingdi 

masyarakat. 

  



299 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

C. Kelas IX 

Alokasi waktu :4  jam 

pelajaran/minggu 

 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)  pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan,pembiasaan,dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran,serta kebutuhan 

dan kondisi peserta didik. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung,dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan 

sebagai berikut ini. 
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Kompetensi Dasar 

 

Materi Pokok Pembelajaran 

Peserta didik mampu: 

3.1 memahami perubahan 

keruangan dan interaksi 

antar ruang negara-

negara Asia dan benua 

lainnya yang 

diakibatkan faktor 

alam,manusia dan 

pengaruhnya terhadap 

keberlangsungan 

kehidupan manusia 

dalam ekonomi, sosial, 

pendidikan dan politik 

4.1 menyajikan telaah 

tentang perubahan 

keruangan dan interaksi 

antar ruang 

negara-negara Asia dan 

benua lainnya yang 

diakibatkan faktor alam, 

manusia dan 

pengaruhnya terhadap 

keberlangsungan 

kehidupan manusia 

dalam ekonomi, sosial, 

pendidikan dan politik 

 

Kondisi geografis Benua 

Asia dan Benua lainnya 

(letakdan luas, iklim, 

geologi, rupa bumi, tataair, 

tanah, flora dan fauna) 

melalui peta rupa bumi 

Potensi Sumber Daya Alam 

(jenis sumber daya, 

penyebaran di darat dan 

laut) 

Sumber Daya Manusia 

- jumlah, sebaran,dan 

komposisi; 

-  pertumbuhan; 

- kualitas (pendidikan, 

kesehatan, 

kesejahteraan 

-  keragaman etnik 

 (aspek-aspek budaya 

 Interaksiantarruang 

(distribusipotensi 

wilayahBenuaAsia dan 

Benualainnya) 

 Dampakinteraksi 

antarruang(perdagangan, 

mobilitaspenduduk) 

 

Pembelajaran saintifik yang 

berorientasi pada kegiatan 

peserta didik dengan 

mengutamakan aktivitas inquiry 

untuk terbinanya kemampuan 

berpikir kritis,kreatif, 

meningkatkan kemampuan 

literasi media,dan menguasai 

teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran 

diselaraskan dan atau dapat 

mengikuti tahapan sebagai 

berikut: 

-Mengamati peta kondisi 

geografi di Benua Asia dan 

benua lainnya 

-Membuat peta penyebaran 

sumber daya alam di Benua 

Asia dan benua lainnya 

-Membandingkan data 

kependudukan  (sebaran dan 

pertumbuhan) berdasarkan 

waktu dan ruang. 

-Menyajikandata kependudukan 

dalam bentuk tabel dan grafik. 

-Menganalisisdampak positifdan 

negatif interaksi antar ruang dan 

antar negaraterkait dengan arus 

tenaga kerja, perdaganganpasar 

bebas, pengungsian, dan 

perdaganganilegal. 
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  -Mengidentifikasi 

masalahakibatinteraksi 

antarruangyang bersifat global 

-Mengkomunikasikan 

hasildiskusi tentang solusi 

(pemecahan masalah) terhadap 

dampak interaksi antarruang 

 

 

Peserta didik mampu: 

3.2 menganalisis perubahan 

kehidupan sosial budaya 

Bangsa Indonesia dalam 

menghadapi arus globalisasi 

untuk memperkokoh 

kehidupan kebangsaan 

4.2 menyajikan hasil analisis 

tentang perubahan kehidupan 

social budaya Bangsa 

Indonesia dalam menghadapi 

arus globalisasi untuk 

memperkokoh kehidupan 

kebangsaan 

 

   Perubahan social    budaya 

 Globalisasi (dalam 

bidang iptek,  ekonomi,  

komunikasi, transportasi, 

budaya) 

 Dampak positif dan 

negative globalisasi terhadap 

kehidupan kebangsaan 

 Upaya menghadapi 

globalisasi untuk memperkokoh 

kehidupan kebangsaan 

 

 Pembelajaran berbasis proyek 

dengan mengutamakan aktivitas 

inquiry untuk terbinanya 

kemampuan berpikir kritis,  

kreatif, berkolaborasi, 

literasimedia, dan meningkatkan 

kemampuan komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran 

diselaraskan dan atau dapat 

mengikuti tahapan sebagai 

berikut: 

-Mengidentifikasi perubahan 

sosial budaya sebagai dampak 

globalisasi 

-Mengemukakan permasalahan 

dampak globalisasi terhadap 

kehidupan kebangsaan 

-Mengumpulkan informasi 

tentang upaya menghadapi 

globalisasi 

-Menyajikanhasil 

analisisperubahan kehidupan 

sosialbudaya dalamarus 

globalisasi untuk memperkokoh 

kebangsaan. 
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Pesertadidik mampu: 

3.3 menganalisis 

ketergantungan antar ruang 

dilihat dari konsep ekonomi 

(produksi,  distribusi, 

konsumsi, 

 harga, pasar) dan pengaruhnya 

terhadap migrasi penduduk, 

transportasi, lembaga social 

dan ekonomi, 

pekerjaan,pendidikan,dan 

kesejahteraan masyarakat 

4.3 menyajikan hasil analisis 

tentang Ketergantungan antar 

ruang dilihat dari konsep 

ekonomi (produksi, distribusi, 

konsumsi,harga, pasar) dan 

pengaruhnya terhadap migrasi 

penduduk, 

transportasi,lembaga dan 

ekonomi, 

pekerjaan,pendidikan,dan 

kesejahteraan masyarakat 

 

  Ketergantungan antar ruang 

berdasarkan konsep ekonomi 

(produksi, distribusi,konsumsi, 

harga, pasar) 

  Pengaruh ketergantungan 

antar ruang terhadap migrasi 

penduduk, transportasi, lembaga 

sosial,ekonomi,pekerjaan, 

pendidikan,dan kesejahteraan 

masyarakat 

  Mengembangkan ekonomi 

kreatif berdasarkan potensi 

wilayah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

 Pengembangan pusat-pusat 

keunggulan ekonomi untuk 

kesejahteraan masyarakat 

  Pasar Bebas (Masyarakat 

Ekonomi Asia, AFTA, APEC, 

Uni Eropa) 

 

Pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengutamakan aktivitas 

inquiry dan kooperatif untuk 

terbinanya berpikir 

kritis,inovatif, berkolaborasi, 

memecahkan masalah,dan 

meningkatkan literasi informasi 

dan komunikasi, serta 

kemampuan berkomunikasi. 

Kegiatan pembelajaran 

diselaraskan dan atau dapat 

mengikuti tahapan sebagai 

berikut: 

-Membuat alur bagan 

ketergantungan antar ruang 

dalam kegiatan ekonomi 

-Mengidentifikasi 

permasalahan,pengaruh 

ketergantungan antar ruang 

tentang migrasi penduduk, 

transportasi, lembaga 

sosial,ekonomi, pekerjaan, 

pendidikan, dan kesejahteraan 

masyarakat 

-Menyajikan hasil analisis 

ketergantungan antar ruang dan 

pengaruhnya, kegiatan ekonomi 

kreatif dalam kehidupan dan 

kesejahteraan masyarakat 

-Mengumpulkan data potensi dan 

kegiatan ekonomi dalam 

menghadapi pasar bebas melalu 

iteknik jigsaw 
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Peserta didik mampu: 

3.4 menganalisis kronologi, 

perubahan dan kesinambungan 

ruang (geografis,politik, 

ekonomi, pendidikan, 

sosial,budaya) dari awal 

kemerdekaan sampai awal 

reformasi 

4.4 menyajikan hasil analisis 

kronologi, perubahan dan 

kesinambungan ruang 

(geografis,politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial,budaya) dari 

awal kemerdekaansampaiawal 

reformasi 

 

 Perubahan dan 

kesinambungan (geografis, 

politik,ekonomi, 

pendidikan,sosial,budaya) 

masyarakat Indonesia pada masa 

awal kemerdekaan, proklamasi 

kemerdekaan RI, peristiwa 

heroik sekitar proklamasi,proses 

pengakuan kedaulatan 

 Perubahan dan 

kesinambungan (geografis, 

politik,ekonomi, pendidikan, 

sosial, budaya) masyarakat 

Indonesia pada masa demokrasi 

liberal dan demokrasi terpimpin 

dalam menghadapi ancaman 

disintegrasi bangsa (antara 

lain:DI/TII, APRA, Andi 

Aziz,Pembebasanirian 

Barat,G30 S/PKI) dan kerja 

sama Internasional (antara 

lain:KAA, Gerakan Non Blok, 

dan PBB) 

 Perubahandan 

kesinambunganmasyarakat 

IndonesiamasaOrde Baru 

 Perubahandan 

kesinambunganmasyarakat 

Indonesiapada masa reformasi 

 Mengenaltokoh-tokoh pada 

masaawalkemerdekaan 

sampaireformasi 

 

Pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengutamakan aktivitas 

inquiry untuk terbinanya 

kemampuan berpikir kritis, 

kreatif,inovatif, 

berkolaborasi,literasi 

media,teknologi informasi dan 

komunikasi,serta meningkatkan 

kemampuan komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran 

diselaraskan dan dapat mengikuti 

tahapan sebagai berikut: 

-Mengidentifikasi makna 

peristiwa heroik di masa 

kemerdekaan 

-Mengumpulkandata sejarahpada 

masa demokrasiliberal, 

demokrasiterpimpin, orde baru, 

dan masa reformasi 

-Menyajikanperubahan 

wilayahmasa 

kemerdekaansampai dengan 

awalreformasi dengan 

menggunakan peta sejarah 

-Mengkomunikasikan 

harapandalam 

melanjutkanperjuangan 

kemerdekaandan 

semangatreformasi. 
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BAHASA INGGRIS 

 

A. Kelas  : VII 

Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran / minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran 

tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan,pembiasaan,dan budaya 

sekolah dengan memperhatikan karaktersitik mata pelajaran serta kebutuhan dan 

kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 

Keterampilan sebagai berikut ini. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

Siswa mampu: 

3.1 mengidentifikasi fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

interaksi interpersonal lisan 

dan tulis yang melibatkan 

tindakan 

menyapa,berpamitan, 

mengucapkan terima 

kasih,dan meminta maaf, 

serta menanggapinya,sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya 

4.1 menyusun teks interaksi 

interpersonal lisan dan tulis 

sangat pendek dan 

sederhana yang melibatkan 

tindakan 

menyapa,berpamitan, 

mengucapkan terima 

kasih,dan meminta maaf, 

dan menanggapinya dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

 Fungsi sosial 

Menyapa,berpamitan, 

berterima kasih,meminta 

maaf, dan 

menanggapinya, untuk 

menjaga hubungan 

interpersonal dengan 

guru dan teman. 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi 

(diharapkan / 

diluar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Ungkapan-ungkapan 

yang lazim digunakan 

- Ucapan,tekanan kata,   

intonasi, ejaan, tanda 

baca, dan tulisan 

tangan 

Topik 

Interaksi di dalam di luar 

kelas yang melibatkan 

tindakan menyapa, 

berpamitan,berterima 

kasih, meminta maaf yang 

dapat menumbuhkan 

perilaku yang termuat di 

KI 

 

- Menyimak, menirukan, 

dan memperagakan 

beberapa contoh 

percakapan,dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 

- Mengidentifikasi 

ungkapan yang 

sedang dipelajari 

- Belajar menanyakan 

hal- hal yang tidak 

diketahui atau yang 

berbeda 

- Menentukan 

ungkapan yang tepat 

secara lisan/tulis dari 

berbagai situasi lain 

yang serupa 

- Membiasakan 

menerapkan tindakan 

yang sedang 

dipelajari.dalam 

interaksi dengan guru 

dan teman secara alami 

di dalam dan di luar 

kelas 

- Melakukanrefleksi 

tentang proses dan 

hasil belajar 
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Siswa mampu: 

3.2 mengidentifikasi fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional lisan 

dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta 

 

Fungsi sosial 

Berkenalan, 

memperkenalkandi

ri sendiri / orang 

lain. 

 

- Menyimak dan 

menirukan beberapa 

contoh pemaparan jati 

diri, 

dengan ucapan dan 

tekanan kata yang 

benar 
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Informasi terkait jati diri, 

pendek dan sederhana, 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

Perhatikan 

unsur kebahasaan dan kosa 

kata terkait hubungan 

keluarga; pronoun 

(subjective, objective, 

possessive) 

4.2 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

sangat pendek dan 

sederhana yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

jati diri, pendek dan 

sederhana,dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi 

(diharapkan / 

diluar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Sebutan anggota 

keluarga inti dan yang 

lebih luas dan orang-

orang dekat lainnya 

- Verba:be, have, go, 

work, live (dalam simple 

present tense) 

- Subjek Pronoun: I, 

You, We, They, He, 

She, It 

- Kata ganti possessivemy, 

your, his, dsb. 

- Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda 

baca, dan tulisan 

tangan 

 

Topik 

Deskripsidiri sendiri 

sebagaibagian dari 

keluarga:ayah, ibu, 

kakak, adik,yang dapat 

menumbuhkanperilakuya

ng termuatdi KI 

- Mengidentifikasi 

ungkapan-

ungkapan penting 

- Menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahui 

atau yang berbeda 

- Mempelajari contoh teks 

pemaparan jati diri oleh 

figur-figur terkenal 

tentang keluarganya 

- Memaparkan jati 

dirinya yang 

sebenarnya 

- Saling menyimak dan 

bertanya jawab tentang 

jati diri masing-masing 

dengan teman-temannya 

- Melakukan refleksi 

tentang proses dan 

hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.3 mengidentifikasi fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional lisan 

dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

nama hari, bulan, nama 

waktu dalam hari, waktu 

dalam bentuk angka, 

tanggal, dan tahun, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. (Perhatikan 

kosa kata terkai tangka 

kardinal dan ordinal) 

4.3 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

sangat pendek dan 

sederhana yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

nama hari, bulan, nama 

waktu dalam hari, waktu 

dalam bentuk angka, 

tanggal,dan tahun, dengan 

fungsi sosial,struktur teks, 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

Fungsi sosial 

Menyebutkan / 

menanyakan waktu dari 

keadaa / peristiwa 

/kegiatan 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi 

(diharapkan/dilua

r dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Pernyataan dan 

pertanyaan terkait hari, 

bulan, nama waktu 

dalam hari, waktu 

dalam bentuk angka, 

tanggal,dan tahun 

- Angka ordinal dengan 

the untuk menyebut 

tanggal (lisan):a.l. the 

first, the second, the 

twentythird, the 

thirtyfirstof May) 

- Angka ordinal tanpa the 

untuk menyebuttanggal 

(lisan):a.l. 1st, 2nd, 

23rd, 

 

- Menyimak dan 

menirukan pemaparan 

tentang waktu terjadinya 

keadaan / kejadian / 

peristiwa 

, mencakup nama hari, 

bulan, nama waktu 

dalam hari, waktu 

dalam bentuk angka, 

tanggal,dan tahun 

- Menyebutkan 

semuanama hari, bulan, 

tanggal1-31, waktu, 

bagian hari, tahun 

dengan ucapan dan 

Tekanan kata yang 

benar, satu per satu. 

- Menyatakan secara 

lisan waktu 

terjadinya berbagai 

keadaan/peristiwa/ 

kegiatan 

- Menanyakanhari, 

tanggal, bulan, dan 

waktu terjadinya 

keadaan/peristiwa/ 

kegiatandengan unsur 

kebahasaanyang benar 

- Membuat tulisan     

tentang 
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 31 st, of May) 

- Waktu (lisan):at one, at two 

fifteen, at ten to seven, at a 

quarter pasteight 

- Waktu (tulis):01:00; 

02:15; 06:50; 08:15 

- Artikelthe untuk menyebut 

waktu dalam hari, in the 

morning, in the afternoon, in 

the evening 

 

- Preposisiuntuk in (bulan, 

tahun, waktu dalamhari), on 

(hari dan tanggal),at (jam, at 

noon, at night) 

 

- Ucapan,tekanankata, 

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisantangan 

 

Topik 

 

Waktu 

kejadian/peristiwa/kegiatan 

terkaitkehidupan di sekolah, 

rumah, dan lingkungan 

sekitarsiswayangdapat 

menumbuhkanperilakuyang 

termuatdi KI 

waktu-waktu terjadinya 

peristiwa penting yang 

diketahui umum. Hasilnya 

dipublikasikan di kelas atau 

di majalah dinding sekolah 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.4 mengidentifikasi fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait nama dan 

jumlah binatang,benda, dan 

bangunan publikyang dekat 

dengan kehidupan siswa sehari- 

hari, sesuai dengan konteks 

penggunaannya.(Perhatikan unsur 

kebahasaan dan kosa kata terkait 

articlea dan the, plural dan singular) 

4.4 menyusun teks interaksi 

transaksionallisandan tulis 

sangatpendek dan sederhana yang 

melibatkantindakan memberidan 

meminta informasiterkaitnama dan 

jumlahbinatang,benda, dan 

bangunan publik yang dekat 

dengan kehidupan siswa sehari- 

hari, dengan memperhatikan fungsi 

sosial,struktur teks, dan unsur 

kebahasaanyang benar dan 

sesuaikonteks 

 

 Fungsi sosial 

Mengidentifikasi dan 

menyebutkan berbagai benda, 

binatang,dan bangunan umum 

di lingkungan sekitar. 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/ 

diluar dugaan) 

 

 

 

 

Unsur kebahasaan 

- Pernyataandan 

pertanyaanterkaitbenda, 

binatang,bangunan publik 

- Penyebutanbenda dengan 

a, the, bentuk jamak(-s) 

- Penggunaankata penunjuk 

this, that, these, those ... 

- Preposisiuntuk in, on, under 

untuk menyatakan tempat 

- Ucapan,tekanankata, 

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisantangan 

 

- Mencermati beberapa teks 

pendek berisi penyebutan 

benda-benda di kelas dan 

sekolah untuk kemudian 

membaca dengan ucapan 

dan tekanan kata yang benar 

- Menyimak dan menirukan 

guru menanyakan dan 

menyebutkan benda-benda 

yang terdapat di dalam 

kelasdan di sekolah, dengan 

tatabahasa,ucapan dan 

tekanan kata yang benar 

- Bertanya jawab tentang 

beberapabenda di dalam dan 

sekitarrumah 

- Membacabeberapateks 

pendek tentangrumah dan 

sekitarnya,terutama 

keberadaanbenda dan 

binatang 

- Bertanyajawabtentang 

beberapabangunan dan 

benda-bendadan binatang- 

binatangdi dalamdan 

sekitarnya 

- Melakukanrefleksi 
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Siswa mampu: 

3.5 mengidentifikasi fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta informasi 

terkait dengan sifat orang, 

binatang, benda sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

(Perhatikan unsur kebahasaan 

be, adjective) 

4.5 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

sangat pendek dan sederhana 

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta informasi 

terkait sifat orang, binatang,dan 

benda, dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks 

 

Fungsi sosial 

Mendeskripsikan, 

mengidentifikasi, 

mengkritisi,memberikan 

penilaian tentang orang, 

binatang, dan benda dari segi 

sifatnya. 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan / diluar 

dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Pernyataan dan pertanyaan 

terkaitsifat orang, benda, 

binatang 

- Kosa kata, terkait dengan ciri 

fisik (a.l. red, big, dark, loud), 

selera (a.l. nice, beautiful, cute), 

mental (a.l. clever, smart), 

psikologis  (a.l. happy,  sad, 

disappointed, angry, wild), budi 

(a.l. kind, good, polite) 

- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 

ejaan, tanda baca, dan tulisan 

tangan 

Topik Sifat dan keadaan orang, 

binatang, benda, yang terdapat 

di rumah, sekolah, dan 

lingkungan sekitar siswa yang 

dapat menumbuhkan perilaku 

yang termuat di KI 

 

- Menyimak dan menirukan 

guru menanyakan dan 

menyebutkan sifat orang dan 

binatang yang terdapat di 

rumah, sekolah,dan 

sekitarnya, dengan tata 

bahasa, ucapan dan Tekanan 

kata yang benar 

- Mencermati beberapa teks 

pendek yang 

mendeskripsikan sifat orang, 

benda, dan binatang di kelas 

dan sekolah untuk kemudian 

membaca 

dengan ucapan dan tekanan 

kata yang benar 

- Bertanya jawab tentang 

sifat beberapa benda di 

dalam dan sekitar rumah 

- Membaca beberapa teks 

pendek tentang sifat orang, 

benda, binatang di dalam 

dan di sekitar rumah dan 

sekolah sekitarnya 

-Bertanya jawab tentang 

sifat orang, benda, binatang 

terkenal 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.6 mengidentifikasi fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait dengan 

Fungsi sosial 

Mendeskripsikan, 

mengidentifikasi, mengkritisi 

orang, binatang, 

dan benda dari segi sifatnya. 

- Menyimak guru 

membacakan beberapa teks 

pendek kebiasaan yang 

dilakukan orang dan 

binatang yang terdapat di 

rumah, sekolah,dan 

sekitarnya,dan kemudian 



313 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

tingkah laku/tindakan/fungsi orang, 

binatang,benda, sesuai dengan 

konteks penggunaannya (Perhatikan 

unsur kebahasaan kalimat 

declarative, interrogative,simple 

present tense) 

4.6 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis sangat 

pendek dan sederhana yang 

melibatkan tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait tingkah 

laku/tindakan/fungsi orang, 

binatang,dan benda, dengan fungsi 

sosial,struktur teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/ 

diluar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Pernyataan dan 

pertanyaan terkait tingkah 

laku/ tindakan/ fungsi orang, 

binatang,benda 

- Kalimat deklaratif (positif 

dan negatif) dalam simple 

present tense 

- Kalimat interogatif: Yes/ 

Noquestion; Wh- question 

- Ucapan,tekanan kata,  

intonasi, ejaan, tanda baca, 

dan tulisan tangan 

 

Topik 

Tingkah laku/tindakan/ fungsi 

orang, binatang, benda, yang 

terdapatdi rumah, sekolah,dan 

lingkungan sekitarsiswa yang 

dapat 

menumbuhkanperilakuyang 

termuatdi KI 

menirukannya kalimat- 

kalimat dengan tata 

bahasa,ucapan dan tekanan 

kata yang benar 

- Didiktekan guru, siswa 

menulis teks-teks tersebut 

dengan tuli stangan, dengan 

ejaan dan tanda baca yang 

benar 

- Membuat teks-teks pendek 

tentang kebiasaan yang 

dilakukan beberapa orang 

dan binatang yang sangat 

dikenal 

- Bertanya jawab tentang isi 

teks yang telah ditulis 

dengan kelompok lain. 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.7 membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks deskriptif 

lisan dan tulis dengan memberi dan 

meminta 

Informasi terkait dengan deskripsi 

orang, binatang,dan benda sangat 

pendek dan sederhana,sesuai  

dengan konteks penggunaannya 

4.7    Teks Deskriptif 

4.7.1 Menangkap makna secara 

konteks tual terkait fungsi 

sosial,struktur teks, dan unsur 

Kebahasaan teks deskriptiflisan dan 

tulis,sangat pendek dan 

sederhana,terkaitorang, 

binatang,dan benda terkait orang, 

binatang,dan benda, dengan 

memperhatikanfungsisosial, 

strukturteks,dan unsur\ 

 

 

3.8 menafsirkan fungsi sosial dan 

unsur kebahasaan dalam lirik lagu 

terkait kehidupan remaja SMP/MTs 

4.8 menangkap makna secara 

kontekstual terkait dengan fungsi 

social dan unsur kebahasaan lirik 

lagu terkait kehidupan remaja 

SMP/MTs 

 

Fungsi sosial 

Mendeskripsikan, 

mengenalkan, memuji, 

mengidentifikasi, mengkritik 

Struktur teks 

Dapatmencakup: 

- identifikasi(nama 

keseluruhandan bagian) 

- sifat yang menjadi 

pencirinya 

- fungsi, perilaku,manfaat, 

tindakan,kebiasaanyamenjadi 

penciri orang, binatang,atau 

benda yang dibicarakan. 

 

Fungsi sosial 

Mengembangkan nilai-nilai 

kehidupan dan karakter yang 

positif 

 Unsur kebahasaan 

- Kosa kata dan tata bahasa 

dalamlirik lagu 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda baca, 

dan tulisan tangan 

Topik 

Hal-hal yang dapat 

memberikan keteladanan dan 

menumbuhkan perilaku yang 

termuat di KI 

 

- Membaca beberapa teks 

deskriptif tentang sekolah 

termasuk benda-benda dan 

binatang-binatang yang ada 

yang disertai foto atau 

gambar yang menarik 

- Bertanya tentang informasi 

yang terkait di dalam teks 

tersebut. 

- Menggunakan alat analisis 

(table atau bagan mind- 

map) untuk mempelajari 

sistematika deskripsi yang 

diterapkan 

- Mengamati suatu 

benda/binatang/orangyang 

sangat dikenal,untuk 

mengumpulkan data 

Tentang jumlah,sifat, 

perilaku,dll.Untuk 

mengritik/menyatakan 

kekaguman/ 

mempromosikan 

- Membaca, menyimak,dan 

menirukan lirik lagu 

Secara lisan. 

- Menanyakan hal-hal yang 

tidak diketahui atau berbeda 

- Menyebutkan pesan yang 

terkait dengan bagian- 

bagian tertentu 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 

B. Kelas  : VIII 
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Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran/minggu 

 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran 

tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan,dan budaya 

sekolah dengan memperhatikan karaktersitik mata pelajaran serta kebutuhan dan 

kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Pembelajaran untuk 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut ini : 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

Siswa mampu: 

3.1 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

interaksi interpersonal 

lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan 

meminta perhatian, 

mengecek pemahaman, 

menghargai 

kinerja,meminta dan 

mengungkapkan 

pendapat,serta 

menanggapinya,sesu

ai dengan konteks 

penggunaannya 

 

4.1 menyusun teks 

interaksi 

interpersonallisandan 

tulissangatpendek dan 

sederhanayang 

melibatkantindakan 

memintaperhatian, 

mengecekpemahaman, 

menghargaikinerja,sert

 

Fungsi Sosial 

Menjaga hubungan 

interpersonal dengan guru 

dan teman 

Struktur Teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan / 

di luar dugaan) 

Unsur Kebahasaan 

- Ungkapan a.l. Excuseme, Is 

it clear?,Great, I think so., 

dsb. 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi,ejaan,tanda 

baca, dan tulisan tangan 

 

Topik 

 

Interaksiantarasiswa dan 

guru di dalamdan di luar 

kelasyang 

tindakanmemintaperhatian, 

mengecekpemahaman, 

menghargaikinerja,meminta 

dan 

 

- Menyimak, menirukan, 

dan memperagakan 

beberapa contoh 

percakapan, dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 

- Mengidentifikasi 

ungkapan yang sedang 

dipelajari 

- Menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahui 

atau yang berbeda 

 

- Menentukan ungkapan 

yang tepat secara 

lisan/tulis dari berbagai 

situasi lain yang serupa 

 

 

- Membiasakan menerapkan 

yang sedang dipelajari 

dalam interaksi dengan 

guru dan 

temansecaraalamidi dalam 

dan di luar kelas 
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Siswa mampu: 

3.2 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional 

lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

kemampuan dan 

kemauan, melakukan 

suatu tindakan, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. 

(Perhatikan unsur 

kebahasaancan, will) 

 

 

 Fungsi 

sosial 

Menjelaskan, 

membanggakan, berjanji, 

mengajak, dan sebagainya. 

 Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/di 

luar dugaan) 

 

- Menyimak, membaca, 

dan menirukan, guru 

membacakan beberapa 

teks pendek berisi 

kemampuan 

dan kemauan, dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 

- Menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahui 

atau yang berbeda 

4.2 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

kemampuan dan 

kemauan, melakukan 

suatu tindakan,dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial,struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai 

konteks 

Unsur kebahasaan 

- Ungkapan kemampuan dan 

kemauan yang 

sesuai,dengan modal:can, 

will. 

- Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, 

this, those, my, their, dsb. 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi,ejaan,tanda 

baca, dan tulisan tangan 

Topik 

Interaksiantarasiswa di 

dalam dan di luar kelasyang 

melibatkankemampuandan 

kemauanmelakukantindakan 

yang dapat menumbuhkan 

perilakuyang termuatdi KI 

- Menentukan modal yang 

Tepat untuk diisikan ke 

dalam kalimat-kalimat 

rumpang 

- Bertanya jawab dengan 

teman tentang kemampuan 

dan kemauan masing-

masing untuk melakukan 

tindakan- tindakan tertentu 

- Memaparkan hasil 

temuannya dalam bentuk 

teks pendek tentang 

temannya dan 

mempresentasikan di 

kelompok lain diikuti 

tanya jawab 

- Melakukanrefleksitentang 

proses dan 

hasilbelajarnya 
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Siswa mampu: 

3.3 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional 

lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

keharusan,larangan, 

danhimbauan, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan must, 

should) 

4.3 menyusun teks 

interaksi transaksional 

lisan dan tulis sangat 

pendek dan sederhana 

yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi 

terkait keharusan, 

larangan, dan 

himbauan,dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial,struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai 

konteks 

 

Fungsi sosial 

Menyuruh, melarang, 

dan menghimbau. 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan /di 

luar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Ungkapan keharusan, 

larangan, himbauan 

dengan modal must, 

(don’t) have to..., should, 

- Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, 

this, those, my, their, dsb. 

- Ucapan,tekanankata, 

intonasi,ejaan,tanda 

baca, dan tulisantangan 

Topik 

Interaksiantarasiswa dan guru 

di dalamdan di luar kelasyang 

melibatkankeharusan,laranga

n, himbauanyang dapat 

menumbuhkanperilakuyang 

termuatdi KI 

 

- Menyimak, membaca, dan 

menirukan, guru 

membacakan beberapa 

percakapan, dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 

- Menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahui 

atau yang berbeda 

- Menentukan modal yang 

Tepat untuk diisikan ke 

dalam kalimat-kalimat 

rumpang 

- Diberikan beberapa kasus, 

bertanya jawab dengan 

teman tentang keharusan, 

larangan, himbauan 

melakukan tindakan- 

tindakan tertentu 

- Memaparkan hasil 

temuannya dalam bentuk 

teks pendek tentang 

temannya dan 

mempresentasikan di 

kelompok lain diikuti 

tanya jawab 

- 

Melakukanrefleksitentan

g proses dan 

hasilbelajarnya 
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Siswa mampu: 

3.4 menerapkan 

fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaan teks 

interaksi interpersonal 

lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan 

menyuruh, 

mengajak,meminta ijin, 

serta menanggapinya, 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

 

 

Fungsi sosial 

Menjaga hubungan 

interpersonal dengan guru 

dan teman. 

Struktur teks 

- Memulai 

  - Menanggapi (diharapkan / di 

luar dugaan) 

 

- Menyimak, menirukan,dan 

memperagakan beberapa 

contoh percakapan,dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 

- Mengidentifikasi 

ungkapan yang sedang 

dipelajari 

- Menanyakanhal-hal 

yang tidak diketahui 

atau yang berbeda 
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4.4 menyusun teks interaksi 

interpersonal llisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

menyuruh, mengajak, 

memintaijin, dan 

menanggapinya dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial,struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai 

konteks 

Unsur Kebahasaan 

- Ungkapan a.l let’s..., can 

you..., would you like..., may I, 

please. 

- Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, 

this, those, my, their, dsb. 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi,ejaan,tanda 

baca, dan tulisan tangan 

 

Topik 

Interaksiantaraguru dan 

peserta didk di dalamdan di 

luar kelas yang 

melibatkantindakan 

menyuruh, 

mengajak,meminta ijin yang 

dapat 

menumbuhkanperilakuyang 

termuatdi KI 

- Menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahui 

atau yang berbeda 

- Menentukan ungkapan 

yang tepat secara lisan / 

tulis dari berbagai situasi 

lain yang serupa 

- Bertanya jawab 

dengan teman tentang 

tindakan menyuruh, 

mengajak, meminta 

ijin, dan 

menanggapinya 

 

- Membiasakanmenerapkan 

yang sedang 

dipelajaridalam 

interaksidengan guru dan 

temansecaraalamidi dalam 

dan di luar kelas 

- Melakukan refleksi 

tentang proses dan 

hasilbelajar 
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Siswa mampu: 

3.5 membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan 

beberapa teks khusus 

dalam bentuk greeting 

cards, dengan memberi 

dan memintain formasi 

terkait dengan hari-hari 

spesial,sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

 

4.5 menyusun teks khusus 

dalam bentuk greeting 

cards, sangat pendek 

dan sederhana, terkait 

hari- hari special 

dengan memperhatikan      

fungsi sosial,struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaan,secara 

benar dan sesuai 

konteks 

 

Fungsi sosial 

Menjaga hubungan 

interpersonal dengan guru dan 

teman. 

 

 

Struktur Teks 

Teks greeting cards 

dapat mencakup 

 

- Identifikasi(nama peristiwa, 

hari istimewa) bersifat 

khusus 

 

- Ungkapan khusus 

yang relevan 

 

 

 

Gambar,hiasan,komposisi 

warna 

 

UnsurKebahasaan 

 

-  Ungkapan a.l. 

Congratulations.Well done. 

Good job., dll. 

 

-Ucapan,tekanankata, 

intonasi,ejaan,tanda 

baca, dan tulisantangan 

 

Topik 

 

Peristiwa,peringatanulang 

tahun, naik 

kelas,kejuaraan dsb.yang 

 

- Mencermati dan 

menemukan perbedaan dan 

persamaan dari beberapa 

greeting cards untuk hari 

spesial tertentu 

- Mengidentifikasi dan 

menyebutkan ucapan selamat 

yang ada dengan ucapan dan 

tekanan kata yang benar 

- Mencermatidan menemukan 

perbedaandan persamaan 

dari beberapa greeting 

cards untuk event lain 

- Mengidentifikasi perbedaan 

dan persamaan, dan 

memberikan penilaiannya 

 

- Membuatgreetingcards 

terkaithari 

istimewayang 

relevandengan siswa 

saat itu. 

 

- 

Melakukanrefleksitentan

g proses dan 

hasilbelajarnya 

Siswa mampu: 

3.6 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur 

 

Fungsi sosial 

Menyebutkan, 

mendeskripsikan, 

 

 

- Menyimak dan menirukan 

guru menanyakan dan 
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Kebahasaan teks 

interaksi transaksional 

lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan 

memintain formasi 

terkait keberadaan 

orang, benda, binatang, 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan thereis/are) 

4.6 menyusun teks 

interaksi transaksional 

lisan dan tulis sangat 

pendek dan sederhana 

yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi 

terkait keberadaan 

orang, benda, 

binatang,dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial,struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai 

konteks 

Membuat 

inventaris,dan 

sebagainya. 

 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi 

(diharapkan/di luar 

dugaan) 

 

Unsur Kebahasaan 

- Ungkapan dengan 

There is/are 

- Kata jumlah yang tidak 

tertentu:little,few,some, 

many, much, a lot (of). 

- Frasa kata depan: in, on, 

under, in front of, 

below, above, dan lain 

lain. 

- Ucapan,tekanankata, 

intonasi,ejaan,tanda 

baca, dan tulisantangan 

 

Topik 

Keberadaanorang, binatang, 

benda, di 

kelas,sekolah,rumah, dan 

sekitarnyayang dapat 

menumbuhkanperilakuyang 

termuatdi KI 

Menyebutkan keberadaan 

orang, benda, binatang di 

rumah, sekolah,dan 

sekitarnya,dengan tata 

bahasa,ucapan dan 

tekanan kata yang benar 

- Mencermati beberapa teks 

pendek tentang situasi 

suatu tempat dengan 

menyebutkan keberadaan 

orang, benda, binatangdan 

jumlahnya untuk 

kemudian membaca 

dengan ucapan dan 

tekanan kata yang benar 

- Mengisikan dengan 

ungkapan jumlah yang 

tepat pada kalimat-

kalimat rumpang 

- Membuat teks pendek 

untuk mendeskripsikan 

rumah masing-masing dan 

sekitarnya dengan 

menyebutkan keberaan 

orang, benda, binatang 

dan jumlahnya, dengan 

ejaan dan tanda baca yang 

benar 

- Mempresentasikandi 

kelompok lain dan 

bertanya jawabtentangisi 

teks 

 

 

- 

Melakukanrefleksitentan

g proses dan 

hasilbelajarnya 
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Siswa mampu: 

3.7 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional 

lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

keadaan/tindakan/kegia

ta n/ kejadian yang 

dilakukan/terjadisecara 

rutin atau merupakan 

kebenaran umum, 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan simple 

Present tense) 

 

4.7 menyusun teks interaksi 

transaksionallisandan 

tulissangatpendek dan 

sederhanayang 

melibatkantindakan 

memberidan meminta 

informasiterkait 

keadaan/ndakan/kegiata

n/ kejadianyang 

Fungsi sosial 

Menjelaskan, mendeskripsikan 

 

Struktur teks 

 

- Memulai 

 

- Menanggapi 

(diharapkan/di luar 

dugaan) 

 

Unsur kebahasaan 

- Kalimat deklaratif dan 

interogatif dalam 

Simple Present Tense. 

 

- Adverbia:always,often, 

sometimes,never,usually

, every 

 

- Nominasingulardan plural 

dengan atau tanpa a, the, 

this, those, my, their, dsb. 

 

- Ucapan,tekanankata, 

intonasi,ejaan,tanda 

baca, dan tulisantangan 

 

Topik 

 

Kegiatan/kejadiansehari-hari 

 

- Menyimak dan menirukan 

guru membacakan teks-

teks pendek dan sederhana 

tentang kejadian rutin 

yang Merupakan 

kebenaran umum yang 

sangat dikenal siswa, 

dengan ucapan dan 

tekanan kata yang benar 

- Mengidentifikasi 

ungkapan- ungkapan yang 

menunjukkan kejadian 

rutin dalam teks 

- Menanyakantentang 

kejadian rutin yang serupa 

dengan yang disebutkan 

dalam teks pada konteks 

lain 

 

- Bertanyajawabtentang 

kegiatanrutin yang biasa, 

sering, kadang-kadang, 

biasanya,tidak pernah 

merekalakukan sebagai 

anggota keluargadan 

remaja sekolahmenegah 

 

- Mengumpulkaninformasi 

tentanghal-halyang 

biasa, 



323 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

Siswa mampu: 

3.8 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan 

/tindakan/ kegiatan/kejadian 

yang sedang dilakukan/ 

berlangsung saat diucapkan, 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya. (Perhatikan 

unsur kebahasaan  present 

continuous tense) 

4.8 menyusun teks interaksi 

transaksionallisandan 

tulissangatpendek dan 

sederhanayang 

melibatkantindakan 

memberidan meminta 

informasiterkait 

keadaan/tindakan/kegiata 

n/kejadianyang sedang 

dilakukan/berlangsung 

saatdiucapkan,dengan 

memperhatikanfungsi 

sosial,struktur teks, dan unsur 

kebahasaanyang benar dan 

sesuaikonteks 

Fungsi sosial 

Menjelaskan, mendeskripsikan 

 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/di 

luar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Kalimat deklaratif dan 

interogatif dalam Present 

ContinuousTense 

- Adverbia:now 

 

 

 

 

- Nominasingulardan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 

 

- Ucapan,tekanankata, 

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisantangan 

 

Topik 

 

Kegiatandan kejadianyang 

sedang berlangsungdi rumah, 

sekolahdan sekitarnyayang 

dapat menumbuhkanperilaku 

yang termuatdi KI 

 

- Menyimak dan menirukan 

guru menyebutkan tindakan, 

kegiatanyang sedang 

dilakukan di kelas,sekolah, 

dan rumah pada saat 

diucapkan,dengan ucapan dan 

tekanan kata yang benar 

- Mengidentifikasi ungkapan- 

ungkapan yang menunjukkan 

kejadian yang sedang terjadi 

- Bertanya jawab untuk 

mengetahui tindakan, kegiatan 

yang sedang dilakukan oleh 

anggota keluarga mereka 

- Menyebutkan tindakan, 

kegiatan yang sedang 

dilakukan yang tampak pada 

tampilan visual (a.l. gambar, 

video) 

 

- Membuatteks pendek 

berdasarkantampilanvisual 

lainnya 

 

- Salingmenyimakdan 

bertanyajawabtentangteks 

masing-masingdengan teman-

temannya 

 

- Melakukanrefleksitentang 

proses dan hasilbelajarnya 
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Siswa mampu: 

3.9 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

yang melibatkan tindakan 

member idan meminta 

informasi terkait perbandingan 

jumlah dan sifat orang, 

binatang, benda, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya (Perhatikan 

unsur kebahasaan degree of 

comparison) 

 

 

4.9 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

sangat pendek dan sederhana 

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait perbandingan 

jumlah dan sifat orang, 

binatang, benda, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial,struktur teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

Fungsi sosial 

Mengidentifikasi, mengenalkan, 

memuji, mengkritik, 

mengagumi. 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/di 

luar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Kalimat perbandingan positif, 

Komparatif dan superlatif 

dengan: as ... as, -er, -est, more 

..., the most ... 

- Perbandingan jumlah  :   

more,fewer, less 

- Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisan tangan 

Topik 

Perbandingan orang, benda, 

binatang di kelas,sekolah, 

rumah, dan sekitarnya yang 

dapat menumbuhkan perilaku 

yang termuat di KI 

 

- Menyimak dan menirukan 

guru membaca interaksi yang 

menggambarkan perbandingan 

jumlah dan 

Sifat orang, benda, binatang, 

dengan ucapan dan tekanan 

kata yang benar 

- Menjawab pertanyaan 

dengan menggunakan 

informasi yang terdapat dalam 

teks, secara lisan. 

- Mendeskripsikan 

Perbandingan jumlah dan sifat 

orang, benda, binatang yang 

tampa dalam dua gambar yang 

berbeda 

- Bertanya jawab untuk 

membandingkan orang, benda, 

binatang yang mereka ketahui 

di rumah, sekolah 

dan sekitarnya 

- Membuat beberapa teks 

pendek dan sederhana 

membandingkan orang, benda, 

binatang yang mereka ketahui 

- Saling menyimak dan 

bertanya jawab tentang teks 

masing-masing dengan teman-

temannya 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

1.10 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional lisan 

dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

keadaan/tindakan/ 

kegiatan/kejadian yang 

dilakukan/ terjadi,rutin 

maupun tidak rutin, atau 

menjadi kebenaran umum di 

waktu lampau,sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan simple past 

tense) 

4.10  menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

sangat pendek dan sederhana 

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan/ 

tindakan/kegiatan/ kejadian 

yang dilakukan/terjadi, rutin 

maupun tidak rutin, atau 

menjadi kebenaran umum di 

waktu lampau,dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial,struktur teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

 

Fungsi sosial 

Melaporkan, menceritakan, 

menjelaskan kejadian yang 

dilakukan/terjadi, di waktu 

lampau. 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/di 

luar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Kalimat deklaratif dan 

interogatif dalam bentuk 

SimplePast Tense 

- Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisan tangan 

 

Topik 

Kegiatan, tindakan yang (rutin) 

terjadi di masa lalu di sekolah, 

rumah, dan sekitarnya yang 

dapat menumbuhkan perilaku 

yang termuat di KI 

 

 

- Membaca dan mencermati 

teks-teks pendek dan 

sederhana tentang beberapa 

kejadian,kegiatan yang terjadi 

di masa lampau 

- Melengkapi kalimat dengan 

jawaban berupa ungkapan- 

ungkapan yang diambil teks, 

dengan ejaan dan tanda baca 

yang benar 

- Bertanya jawab tentang 

kegiatan/peristiwa di waktu 

lampau yang mereka dan 

anggota keluarga atau 

temannya alami 

- Mengumpulkan informasi 

tentang beberapa peristiwa 

atau kegiatan di waktu lampau 

untuk membuat teks- teks 

pendek dan sederhana 

- Saling mempresentasikan, 

menyimak dan bertanya jawab 

tentang teks masing- masing 

dengan teman- 

temannya,secara lisan, dengan 

ucapan dan tekanan kata yang 

benar 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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3.11  membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks 

personal recount lisan dan 

tulis dengan memberi dan 

meminta informasi terkait 

pengalaman pribadi di waktu 

lampau, pendek dan 

sederhana,sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

4.11  Teks recount 

4.11.1 menangkap makna 

secara kontekstual terkait 

fungsi sosial,struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks recount 

lisan dan tulis, sangat pendek 

dan sederhana,terkait 

pengalaman pribadi di waktu 

lampau (personal recount) 

4.11.2 menyusun teks recount 

lisan dan tulis,sangat  pendek 

dan sederhana, terkait 

pengalaman pribadi di waktu 

lampau (personal recount), 

dengan memperhatikan fungsi 

sosial,struktur teks, dan unsur 

kebahasaan,secara benar dan 

sesuai konteks 

Fungsi social 

Melaporkan, mengambil 

teladan, membanggakan 

Struktur teks  

Dapat mencakup 

- orientasi 

- urutan kejadian/kegiatan 

- orientasi ulang 

Unsur kebahasaan 

- Kalimat deklaratif dan 

interogatif dalam Simple Past 

tense 

- Adverbia dan frasa 

preposisional penujuk waktu: 

yesterday, last month, an hour 

ago, dan sebagainya. 

- Adverbia penghubung waktu: 

first,then, afterthat, before, at 

last, finally, dan sebagainya. 

- Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisan tangan 

 

Topik 

Peristiwa, pengalaman yang 

terjadi di sekolah,rumah, dan 

yang dapat menumbuhkan 

perilaku yang  termuat di KI 

- Menyimak guru membaca 

beberapa teks recount tentang 

pengalaman pribadi seseorang 

- Bertanya jawab tentang 

kejadian, kegiatan yang 

dialami secara kronologis 

- Menggunakan bagan untuk 

mempelajari alur cerita 

- Menuliskan beberapa teks 

pendek yang didik tekan guru 

dengan tulisan tangan. 

- Melengkapi ringkasan 

pengalaman dengan kalimat- 

kalimat yang diambil dari teks, 

dengan ejaan dan tanda baca 

yang benar 

- Mengumpulkan informasi 

tentang pengalaman pribadi di 

waktu lampau untuk membuat 

teks pendek dan sederhana 

- Saling mempresentasikan,  

menyimak dan bertanya jawab 

tentang teks masing- masing 

dengan teman- temannya 

secara lisan, dengan ucapan 

dan tekanan kata yang benar 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.12  membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur  

kebahasaan beberapa teks 

khusus dalam bentuk pesan 

singkat dan pengumuman/ 

pemberitahuan (notice), 

dengan memberi dan Meminta 

informasi terkait kegiatan 

sekolah,sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

4.12  teks pesan singkat dan 

pengumuman/ pemberitah uan 

(notice) 

 

4.12.1 menangkap makna 

secara kontekstual terkait 

dengan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan 

pesan singkat 

 

Fungsi sosial 

Memberi informasi tindakan 

dilaksanakan sesuai yang 

diharapkan. 

Struktur  text 

Dapat mencakup: 

- Judul atau tujuan pengumuman 

- Informasi rinci yang 

diumumkan 

 

Unsur kebahasaan 

- Ungkapan-ungkapan yang 

lazim digunakan dalam 

pengumuman yang berbeda- 

beda 

- Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

 

 

- Membaca dengan suara 

lantang setiap pengumuman/ 

pemberitahuan, dengan ucapan 

dan tekanan kata yang benar 

- Menyimak untuk 

menemukan perbedaan dan 

persamaan dari beberapa 

pengumuman/ pemberitahuan 

pendek dan sederhana, dengan 

menggunakan table analisis 

- Mempelajari contoh dan 

kemudian mempresentasikan 

hasil analisis tersebut di atas 

secara lisan,dengan ucapan 

dan tekanan kata yang benar 

- Membuat pengumuman/ 

pemberitahuan yang lazim 

dibuat di kelas dan sekolah, 

dan pengumuman/ pemberitah 

uan (notice) lisan dan tulis, 

sangat pendek dan sederhana, 

terkait kegiatan sekolah 

4.12.2 menyusun teks khusus 

dalam bentuk pesan singkat 

dan pengumuman/pemberitah 

uan (notice), sangat pendek 

dan sederhana, terkai tkegiatan 

sekolah,   dengan 

memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan, secara benar dan 

sesuai konteks 

those, my, their, dsb. 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisan tangan 

Topik 

Kegiatan, kejadian, peristiwa, 

dan hal penting bagi siswa dan 

guru yang dapat menumbuhkan 

perilaku yang termuat di KI 

Multimedia 

Layout dan dekorasi yang 

membuat tampilan teks lebih 

menarik. 

untuk kemudian ditempel di 

dinding kelas 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.13  menafsirkan fungsi 

sosial dan unsur kebahasaan 

dalam lirik lagu terkait 

kehidupan remaja SMP/MTs 

4.13  menangkap makna 

secara kontekstua lterkait 

dengan fungsi social dan unsur 

kebahasaan lirik lagu terkait 

kehidupan remaja SMP/MTs 

 

Fungsi sosial 

Mengembangkan nilai-nilai 

kehidupan dan karakter yang 

positif 

Unsur kebahasaan 

- Kosa kata dan tata bahasa 

dalam lirik lagu 

- Ucapan,tekanan kata, intonasi, 

ejaan, tanda baca, dan tulisan 

tangan 

Topik 

Hal - hal yang dapat 

memberikan keteladanan dan 

menumbuhkan perilaku  yang  

termuat di KI 

 

- Membaca, menyimak, dan 

menirukan lirik lagu secara 

lisan 

- Menanyakan hal-hal yang 

tidak diketahui atau berbeda 

- Menyebutkan pesan yang 

terkait dengan bagian-bagian 

tertentu 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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C. Kelas  : IX 

Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran 

tidak langsung (indirectteaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan 

dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya 

sekolah dengan memperhatikan karaktersitik mata pelajaran serta kebutuhan dan 

kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompeten sisikap dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 

Keterampilan sebagai berikut ini. 

  



330 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

Siswa mampu: 

3.1 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

interaksi interpersonal 

llisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan 

menyatakan harapan, 

doa, dan ucapan 

selamat atas suatu 

kebahagiaan dan 

prestasi, serta 

menanggapinya, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya 

4.1 menyusun teks interaksi 

interpersonal lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

menyatakan 

harapan,doa, dan 

ucapan selamat atas 

suatu k ebahagiaan dan 

prestasi, dan 

menanggapinya, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai 

konteks 

 

Fungsi sosial 

Menjaga hubungan 

interpersonal dengan guru 

dan teman 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/ 

di luar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Ungkapan a.l. 

Congratulations, I hope 

so, I wish you luck; dll. 

- Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan,tanda 

baca, dan tulisan tangan 

Topik 

Prestasi dan kebahagiaan 

yang dapat menumbuhkan 

perilaku yang termuat di KI 

 

- Menyimak, menirukan, 

dan memperagakan 

beberapa contoh 

percakapan, dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 

- Mengidentifikasi 

ungkapan yang sedang 

dipelajari 

- Menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahui 

atau yang berbeda. 

- Menentukan ungkapan 

yang tepat secara lisan/ 

tulis dari berbagai situasi 

lain yang serupa. 

- Melakukan percakapan 

terkait tindakan 

menyatakan harapan, doa, 

dan ucapan selamat atas 

suatu kebahagiaan dan 

prestasi 

- Melakukan refleksi 

tentang proses dan hasil 

belajar 
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Siswa mampu: 

1.1 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan 

teks interaksi 

transaksional lisan 

dan tulis yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan 

meminta informasi 

terkait maksud, 

tujuan, persetujuan 

melakukan suatu 

tindakan/kegiatan, 

sesuai dengan 

konteks 

penggunaannya. 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan to, in 

order to, so that 

(dis)agreement) 

4.2 menyusun teks 

interaksi 

transaksional lisan 

dan tulis sangat 

pendek dan 

 

Fungsi sosial 

Membuat rencana, 

menunjukkan 

kesungguhan, 

mengarahkan 

 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi 

(diharapkan/di luar 

dugaan) 

 

Unsur Kebahasaan 

- Kalimat deklaratif dan 

interogatif dengan 

modal: will,be going to. 

- Ungkapan persetujuan:I 

agree. That’s a good 

idea. I don’t think it’s a 

good idea. 

 

- Membaca beberapa teks 

pendek yang berisi 

rencana dan kemauan 

untuk melakukan 

perbaikandiri 

- Bertanya jawab tentang 

rencana dan kemauan 

yang disebutkan dalam 

teks. 

 

- 

Menyimak,membaca,da

n menirukan,guru 

membacakan teks-teks 

tersebut dengan suara 

lantang 

- Menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahui 

atau yang berbeda 

 

- Bertanya jawab dengan 

teman tentang rencana 

dan 
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Sederhana yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

maksud, tujuan,  

persetujuan melakukan 

suatu 

tindakan/kegiatan, 

dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks 

- Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, 

this, those, my, their, dsb. 

 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda 

baca, dan tulisan tangan 

Topik 

Tindakan dan kegiatan siswa 

di sekolah,rumah, dan 

lingkungan sekitar yang 

dapat menumbuhkan perilaku 

yang termuat di KI 

kemauanuntuk 

menghadapi ujian akhir 

sebaik-baiknya 

 

- Memaparkan hasil 

temuannya dalam 

bentuk teks pendek 

tentang temannya. 

 

- Mempresentasikan di 

kelompok lain dan 

bertanya jawab tentang 

isi teks 

 

- Melakukan refleksi 

tentang proses dan hasil 

belajarnya 
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Siswa mampu: 

1.1 membandingkan 

fungsi sosial,struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa 

teks khusus dalam 

bentuk label, dengan 

meminta dan 

memberi informasi 

terkait obat/ 

makanan/ minuman, 

sesuai dengan 

konteks 

penggunaannya 

 

4.3 menangkap makna 

secara kontekstual 

terkait dengan fungsi 

sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan 

teks khusus dalam 

bentuk label pendek 

dan sederhana, terkait 

obat/ makanan/ 

minuman 

Fungsi sosial 

Memilih 

obat/makanan/minuman 

yang sehat dan aman, 

menghindari efek 

negatif,dan mendapatkan 

hasil terbaik 

Struktur Teks 

Dapat mencakup,nama asli 

dan nama dagang obat, 

deskripsi, volume, bahan, 

cara menggunakan,cara 

menyimpan, tanggal 

kadaluarsa 

 

Unsur Kebahasaan 

- Istilah khusus terkait 

dengan produk. 

- Kalimat imperatif 

- Tata bahasa:frasa nominal 

untuk menyebut benda, 

cara menyebut 

jumlah/ukuran 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda 

baca, dan tulisan tangan 

Topik 

Informasi tentang obat/ 

makanan/minumanyang 

dapat menumbuhkan 

perilaku yang termuat di 

KI 

 

- Membaca dan 

mengidentifikasi 

berbagai informasi yang 

tertera di label obat/ 

makanan/ minuman 

dengan menuliskan 

informasi ke dalam tabel 

analisis 

- Mempelajari contoh 

mempresentasikan isi 

tabel, dan kemudian 

belajar menyampaikan 

secara lisan dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 

- Melakukan langkah-

langkah yang sama yang 

telah dilakukan 

sebelumnya untuk 

mengamati label makanan 

dan minuman 

- Mempresentasikan hasil 

analisis secara lisan di 

depan kelompok lain 

- Melakukan refleksi 

tentang proses dan hasil 

belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.4 membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan 

beberapa teks prosedur 

lisan dan tulisdengan 

memberi dan meminta 

informasi terkait resep 

makanan/ minuman 

dan manual,pendek 

dan sederhana,sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya 

Fungsi sosial 

Mendapatkan hasil terbaik 

secara efektif dan efisien, 

menghindari kerusakan, 

kecelakaan,dan 

pemborosan 

Struktur Teks 

Dapat mencakup 

- nama makanan, minuman, 

- alat, mesin, bahan, 

apparatus yang diperlukan, 

- cara memasak, 

menggunakan dalam 

bentuk langkah-langkah 

kerja secara berurutan 

 

 

- Didektekan beberapa 

resep makanan/ minuman 

oleh guru menulis dengan 

tangan beberapa resep di 

buku catatan masing-

masing sambil 

mengucapkan setiap kata 

dengan ucapan dan 

tekanan kata yang benar 

- Dengan menggunakan 

tabel, menganalisis 

struktur nomina yang 

digunakan untuk 

menyebutkan benda- 

benda 

 4.4 menangkap makna 

secara kontekstual terkait 

fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan teks 

prosedur lisan dan tulis, sangat 

pendek dan sederhana, dalam 

bentuk resep dan manual 

Unsur Kebahasaan 

- Kosa kata khusus terkait 

dengan produk, 

 

- Frasa nominal untuk menyebut 

benda 

- kata sambung first, next, 

then, finally. 

- Ucapan,tekanankata, 

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisan tangan 

Topik 

Resep makanan/minuman, 

manual peralatan yang terkait 

dengan kehidupan siswa yang 

dapat menumbuhkan perilaku 

yang termuat di KI 

- Dengan cara yang sama 

menganalisis struktur kalimat 

yang menyebutkan langkah 

kerja 

- Mencermati manual,dan 

berlatih membacakan dengan 

suara lantang,dengan ucapan 

dan tekanan kata yang benar 

- Menyalin resep 

makanan/minuman dari buku 

resep dengan ditulis tangan 

dan kemudian ditempel di 

dinding kelas atau majalah 

dinding 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.5 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan/ 

tindakan/kegiatan/ kejadian 

yang sedang dilakukan/ terjadi 

pada saat ini, waktu lampau, 

dan waktu yang akan datang, 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya (perhatikan 

unsur kebahasaan present 

continuous, past continuous, 

will+continuous) 

4.5 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

sangat pendek dan sederhana 

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan/ 

tindakan/ kegiata n/ kejadian 

yang sedang dilakukan/ terjadi 

pada saat ini, waktu lampau, 

dan waktu yang akan datang, 

dengan memperhatikan fungsi 

sosial,   struktur teks,dan 

unsur kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks 

Fungsi sosial 

Mendeskripsikan, melaporkan, 

menjelaskan 

Struktur teks 

 

- Memulai 

- Menanggapi(diharapkan/di 

luar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

 

- Kalimat deklaratif dan 

interogatif dalam present 

continuous tense, past 

continuous,dan continuous 

dengan modal will. 

- Klausa adverbial dengan kata 

sambung when... , while... 

- Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 

- Ucapan, tekanankata, intonasi, 

ejaan, tanda baca, dan tulisan 

tangan 

 

Topik 

Keadaan/ tindakan/ kegiatan/ 

kejadian di rumah, sekolah, dan 

lingkungan sekitar siswa, yang 

dapat menumbuhkan perilaku 

yang termuat di KI 

 

- Membaca dan mencermati 

teks-tekspendek dan sederhana 

tentang beberapa kejadian, 

kegiatan yang sedang 

berlangsung pada saat ini, satu 

titik waktu di masa lampau 

dan di waktu yang akan datang 

- Melengkapi kalimat dengan 

jawaban berupa ungkapan- 

ungkapan yang diambi lteks, 

dengan ejaan dan tanda baca 

yang benar 

- Bertanya jawab tentang 

kegiatan/ peristiwa yang 

sedang berlangsung pada saat 

ini, satu titik waktu di masa 

lampau dan di waktu yang 

akan datang yang disebutkan 

dalam teks lain lagi 

- Mengumpulkan informasi 

tentang kesibukan beberapa 

orang dalam teks-teks pendek 

dan sederhana dengan 

menyebutkan apa yang sedang 

dilakukansaat ini, pada satu 

titik diwaktu lampau dan yang 

akan datang 

- Menempelkan karyanya di 

dinding kelas atau majalah 

dinding 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.6  menerapkan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan/ 

tindakan kegiatan/ kejadian 

yang sudah/ telah dilakukan/ 

terjadi di waktu lampau 

dikaitkan dengan keadaan 

sekarang, tanpa menyebutkan 

waktu terjadinya secara 

spesifik,sesuai dengan konteks 

penggunaannya (perhatikan 

unsur kebahasaan present 

perfecttense) 

4.6  menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

sangat pendek dan sederhana 

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkaitdengan 

keadaan/ tindakan/ kegiatan/ 

kejadian yang sudah/ telah 

dilakukan/ terjadi di waktu 

lampau dikaitkan dengan 

keadaan sekarang, tanpa 

menyebutkan waktu terjadinya 

secara spesifik, dengan     

memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

Fungsi sosial 

Mendeskripsikan, melaporkan, 

menjelaskan. 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/ di 

luar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

- Kalimat deklaratif dan 

interrogative dalam present 

perfecttense. 

- Kata sambung:since,for; kata 

penunjuk waktu now 

- Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisan tangan 

Topik 

Keadaan/tindakan/ 

kegiatan/kejadian di rumah, 

sekolah,dan lingkungan sekitar 

siswa yang dapat menumbuhkan 

perilaku yang termuat di KI 

 

- Membaca dan mencermati 

teks-teks pendek dan 

sederhana tentang beberapa 

kejadian,kegiatan yang terjadi 

di masa lampau tanpa 

menyebutkan waktu terjadinya 

secara spesifik 

- Melengkapi kalimat dengan 

jawaban berupa ungkapan- 

ungkapan yang diambi lteks, 

dengan ejaan dan tanda baca 

yang benar. 

 

- Bertanya jawab tentang 

kegiatan/ peristiwa di waktu 

lampau tanpa menyebutkan 

waktu terjadinya secara 

spesifik yang mereka dan 

anggota keluarga atau 

temannya alami 

- Mengumpulkan informasi 

tentang untuk membuat teks- 

teks pendek dan sederhana 

- Saling mempresentasikan, 

menyimak dan bertanya jawab 

tentang teks masing- masing 

dengan teman- 

temannya,secara lisan, dengan 

ucapan dan tekanan kata yang 

benar 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.7 membandingkan fungsi 

sosial,struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks 

naratif lisan dan tulis dengan 

memberi dan meminta 

informasi terkait fairy tales, 

pendek dan sederhana,sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya 

 

4.7 menangkap makna 

secara kontekstual terkait 

fungsi sosial, struktur teks, 

dan 

Fungsi sosial 

Mendapatkan/memberikan 

hiburan, mengambil teladan 

nilai-nilai luhur 

Struktur teks 

Dapat mencakup: 

-    Orientasi 

-    Evaluasi 

-    Krisis 

 

- Menyimak guru 

membacakan beberapa teks 

fairy tales, sambil bertanya 

jawab tentang isi cerita 

 

- Mempelajari cara 

membacakan dongeng dengan 

menyimak dan 

meniru guru membaca cerita, 

ucapan, dan tekanan kata yang 

benar 

- Menanyakan informasi 

terkait isi teks yang sedang 
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unsur kebahasaan teks 

naratif,lisan dan tulis, sangat 

pendek dan sederhana,terkai 

fairy tales 

-    Resolusi 

-    Reorientasi 

Unsur kebahasaan 

-   Kalimat deklaratif dan 

interogatif dalam simplepast  

tense 

-   Frasa adverbia:a long time 

ago, once upon a time,in the 

end, happily everafter 

-   Nominasi ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 

 

- Ucapan,tekanan kata, 

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisan tangan 

Topik 

Cerita yang memberikan 

keteladanan dan dapat 

menumbuhkan perilaku yang 

termuat di KI 

dipelajari. 

 

- Menyebutkan bagian-bagian 

cerita yang memuat pesan 

yang disebutkan 

- Membaca satu cerita lagi dan 

bertanya jawab dengan 

Teman tentang isi ceritanya 

- Melengkapi ringkasan cerita 

dengan kata-kata dan 

ungkapan yang yang tepat 

sesuai cerita 

- Membacakan ringkasan 

dengan suara nyaring dalam 

kelompok masing-masing 

 

 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.8 menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis  

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

keadaan/tindakan/kegiata n/ 

kejadian tanpa perlu 

menyebutkan pelakunya 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya. (perhatikan 

unsur kebahasaan passive 

voice) 

 

 

4.8 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis 

sangat pendek dan sederhana 

yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan/ 

tindakan/kegiatan/ kejadian 

tanpa perlu menyebutkan 

pelakunya dengan 

memperhatikan fungsi sosial, 

struktur 

teks dan unsur 

kebahasaanyang benar 

dansesuaikonteks. 

(perhatikanunsur kebahasaan 

passive voice) 

Fungsi osial 

Mendeskripsikan,memaparkan 

secara obyektif 

Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/di 

luar dugaan) 

Unsur kebahasaan 

-   Kalimat deklaratif dan 

interogatif dalam passive voice 

-   Preposisiby 

-   Nomina singular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 

-   Ucapan,tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda baca, dan 

tulisan tangan 

Topik 

Hasil kerajinan,makanan,dsb. 

yang sangat dikenal yang dapat 

menumbuhkan perilaku yang 

termuat di KI 

 

- Membaca dan mencermati 

beberapa deskripsi tentang 

makanan khas dengan banyak 

menggunakan kalimat pasif 

- Melengkapi kalimat dengan 

jawaban berupa ungkapan- 

ungkapan yang diambi ldari 

teks dengan ejaan dan tanda 

baca yang benar 

- Mengumpulkan informasi 

tentang beberapa benda yang 

dideskripsikan dengan banyak 

menggunakan Kalimat pasif 

 

 

- Saling mempresentasikan, 

menyimak dan bertanya jawab 

tentang teks masing- masing 

dengan teman- temannya, 

secara lisan, dengan ucapan 

dan tekanan kata yang benar 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.9 membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks 

information report lisan dan 

tulis dengan memberi dan 

meminta informasi terkait 

mata pelajaran lain di Kelas 

IX, pendek dan 

sederhana,sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

4.9    teks Information     

Report 

 

4.9.1 menangkap makna 

secara kontekstual terkait 

fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan teks 

information report lisan dan 

tulis,sangat pendek dan 

sederhana, terkait topik yang 

tercakup dalam mata 

pelajaranlain di KelasIX 

4.9.2 menyusun teks 

information report lisan dan 

tulis, sangat pendek dan 

sederhan a,terkait topik yang 

tercakup dalam mata pelajaran 

lain di Kelas IX, dengan 

memperhatikan fungsisosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan, secara benar dan 

sesuai konteks 

Fungsi sosial 

Mempresentasikan pengetahuan 

umum tentang orang, benda, 

binatang,fenomenasosial,dan 

fenomena alam,secara ilmiah 

dan obyektif 

Struktur teks 

Dapat mencakup: 

- Jenis, golongan, spesies dari 

objek secara umum 

- Unsur-unsur rincian deskripsi 

tentang objek pada umumnya 

Unsur kebahasaan 

- Kalimat deklaratif dan 

interogatif dalam simple present 

tense dan passive voice 

- Nominasi  ngular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 

- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 

ejaan, tanda baca, dan tulisan 

tangan 

 

 

Topik 

Tumbuhan, hewan,teknologi, 

dan gejala/peristiwa alam dan 

social terkait dengan mata 

pelajaran lain di Kelas IX yang 

dapat menumbuhkan perilaku 

yang termuat di KI 

 

- Membaca beberapa teks 

information report terkait mata 

pelajaran lain di Kelas IX 

- Menggunakan alat analisis, 

mengidentifikasi bagian- 

bagian struktur teks 

information repor tdan 

mengamati cara 

penggunaanya, seperti yang 

dicontohkan 

 

- Bertanya jawab tentang 

beberapa teks lain lagi dengan 

topik yang berbeda 

- Menempelkan teks masing- 

masing di dinding kelas untuk 

dibaca temannya 

- Mempresentasikan teksnya 

kepada teman-teman yang 

mendatangi 

- Tiap kelas membuat satu 

proyek menulis booklet 

tentang flora fauna lokal, yang 

hasilnyaakan 

dilombakandengan kelas lain. 

 

- Melakukan refleksi tentang  

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.10  membandingkan fungsi 

sosial,struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks 

khusus dalam bentuk  iklan 

dengan memberi dan 

memintai nformasi terkait 

produk dan jasa, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya 

 

 

 

 

4.10  menangkap makna 

secara kontekstual terkait 

fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan teks 

khusus dalam bentuk iklan, 

pendek dan sederhana,terkait 

produk dan jasa 

Fungsi sosial 

Mempromosikan produk dan 

jasa 

Struktur Teks 

Dapat mencakup: 

- Visual 

- Logo 

- Headline 

- Sub-headline (lebih rinci dari 

pada headline) 

- Body (uraian pesan yang lebih 

detail dari sub- headline) 

 

 

Unsur Kebahasaan 

- Ungkapan dan kata sesuai 

dengan kekhasan setiap iklan 

- Ucapan,tekanan kata,   

intonasi,ejaan,tanda baca, dan 

tulisan tangan 

Topik 

Produk dan jasa terkait dengan 

kehidupan siswa SMP/MTs 

yang dapat menumbuhkan 

perilaku yang termuat di KI 

 

-   pendek dan sederhana dan 

mengidentifikasi bagian- 

bagian iklan dan ungkapan 

atau kata yang digunakan 

dengan menggunakan tabel 

analisis 

- Menggunakan table analisis, 

mencermati beberapa iklan 

lain untuk mengidentifikasi 

bagian-bagiannya 

- Mengidentifikasi persamaan 

dan perbedaan beberapa 

iklan dari segi isi dan bentuk 

- Mempresentasikan hasil 

analisis secara lisan di depan 

kelompok lain 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.11  menafsirkan fungsi 

sosial dan unsur kebahasaan 

dalam lirik lagu terkait 

kehidupan remaja SMP/MTs 

4.11  menangkap makna 

secara kontekstual terkait 

dengan fungsi sosial dan unsur 

kebahasaan lirik lagu terkait 

kehidupan remaja SMP/MTs 

Fungsi sosial 

Mengembangkan nilai-nilai 

kehidupan dan karakter yang 

positif 

 

 

 

Unsur kebahasaan 

- Kosa kata dan tata bahasa 

dalam lirik lagu 

- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 

ejaan, tanda baca, dan tulisan 

tangan 

Topik Hal-hal yang dapat 

memberikan keteladanan dan 

menumbuhkan perilaku yang 

termuat di KI 

 

- Membaca,menyimak, dan 

menirukan lirik lagu secara 

lisan 

- Menanyakan hal-hal yang 

tidak diketahui atau berbeda 

 

- Menyebutkan pesan yang 

terkait dengan bagian-bagian 

tertentu 

 

 

 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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PJOK 

A. Kelas VII 

Alokasi waktu : 3 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan,dan 

budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik, mata pelajaran, serta 

kebutuhan dan kondisi siswa. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

Pembelajaran untuk kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 

Keterampilan sebagai berikut ini: 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

3.1  Memahami gerak 

spesifik dalam 

berbagai permainan 

bola besar 

sederhana dan atau 

tradisional.*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Mempraktikkan 

gerak spesifik 

dalam berbagai 

Sepak bola: 

 Menendang/ 

mengumpan 

 

 Menghentikan bola 

 

 Menggiring 

 

 Menyundul bola 

 

 Melempar ke 

dalam 

 

 Menjaga gawang 

  Siswa menyimak informasi dan peragaan 

materi tentang gerak spesifik permainan 

sepak bola (menendang,menghentikan,dan 

menggiring bola dengan berbagai bagian 

kaki;menyundul bola, melempar bola ke 

dalam, dan menjaga gawang). 

  Siswa mencoba dan melakukan gerak 

spesifik permainan sepak bola (menendang, 

menghentikan, dan menggiring bola dengan 

berbagai bagian kaki; menyundul bola, 

melempar bola ke dalam, dan menjaga 

gawang). 

  Siswa mendapatkan umpan balik dari diri 

sendiri, teman dalam kelompok, dan guru. 

  Siswa memperagakan hasil belajar gerak 

spesifik permainan sepak bola ke dalam 

permainan sederhana dan atau tradisional 

dilandasi nilai-nilai disiplin, sportif, kerja 

sama,dan percaya diri. 
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permainan bola 

besar sederhana 

dan atau 

tradisional.*) 

Bola voli: 

 

 Passing bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 Passing atas 

 

 

 

 Servis bawah 

 

 

 Servis atas 

 

 

 

 Smash/spike 

 

 Block/bendungan 

 

 

  Siswa menerima dan mempelajari kartu 

tugas yang berisi perintah dan indikator 

tugas gerak spesifik 

permainan bolavoli (gerak passing bawah, 

passing 

atas, servis bawah, servis 

atas,smash/spike, 

bendungan/blocking). 

  Siswa melaksanakan tugas ajar sesuai 

dengan target waktu yang ditentukan guru 

untuk mencapai ketuntasan belajar pada 

setiap materi pembelajaran. 

  Siswa menerima umpan balik dari guru. 

  Siswa melakukan pengulangan pada 

materi pembelajaran yang belum tercapai 

ketuntasannya sesuai umpan balik yang 

diberikan. 

  Siswa mencoba tugas gerak spesifik 

permainan bola voli ke dalam permainan 

sederhana dan atau Tradisional dilandasi 

nilai-nilai disiplin, sportif, 

kerja sama, dan percaya diri. 



345 | K T S P  M T S  N E G E R I  2  M A L A N G  

 

Bola basket: 

 Melempar bola 

 

 

 

 Menangkap bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menggiring bola 

 

 

 

 

 

 

 

 Menembak bola 

 Merebound bola 

 

  Siswa mendapatkan pasangan sesuai dengan 

yang ditentukan guru melalui  permainan. 

 

  Siswa bersama pasangan menerima dan    

mempelajari lembar kerja  yang berisi perintah 

dan 

Indikator tugas gerak spesifik permainan bola- 

basket (melempar, menangkap, menggiring, 

menembak, dan me-rebound bola). 

  Siswa berbagi tugas siapa yang pertama kali 

menjadi“pelaku”dan siapa yang menjadi 

“pengamat”. Pelaku melakukan tugas gerak satu 

persatudan pengamat mengamati, serta 

memberikan masukan jika terjadi kesalahan 

(tidak sesuai dengan lembar kerja) 

  Siswa berganti peran setelah mendapatkan 

aba-aba dari guru 

  Siswa mencoba tugas gerak spesifik 

permainan bola basket ke dalam permainan 

sederhana dan atau tradisional dilandasi nilai-

nilai disiplin, sportif, kerja sama, dan percaya 

diri. 
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3.2   Memahami gerak 

spesifik dalam 

berbagai permainan 

bola kecil sederhana 

dan atau 

tradisional.*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasti: 

 

 Melempar 

 

 

 

 

 Menangkap 

 

 

 

 

 Memukul 

  Siswa mendapatkan pasangan sesuai dengan 

yang ditentukan guru melalui permainan 

  Siswa bersama pasangan menerima dan 

mempelajari lembar kerja yang berisi perintah 

dan indicator tugas gerak spesifik permainan 

kasti (gerak melempar, menangkap, dan 

memukul bola) 

  Siswa berbagi tugas siapa yang pertama kali 

menjadi“pelaku”dan siapa yang menjadi 

“pengamat”. Pelaku melakukan tugas gerak satu 

persatu dan pengamat mengamati, serta 

memberikan masukan jika terjadi kesalahan 

(tidak sesuai dengan lembar kerja) 

  Siswa berganti peran setelah mendapatkan 

aba-aba dari guru. 

  Siswa mencoba tugasgerak spesifik 

permainan kasti ke dalam permainan sederhana 

dan atau tradisional dilandasi nilai-nilai disiplin, 

sportif, kerja sama, dan percaya diri. 
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4.2 Mempraktikkan 

gerak spesifik 

dalam berbagai 

permainan bola 

kecil sederhana 

dan atau 

tradisional.*) 

Bulu tangkis: 

 Memegang raket 

 

 Posisi 

berdiri/stance 

 

 Gerakan 

kaki/footwork 

 

 Servis panjang 

 

 Servis pendek 

 

 

 Pukulan fore hand 

 

 Pukulan back hand 

 

 Pukulan smash 

 

  Siswa menerima dan mempelajari kartu tugas 

yang berisi perintah dan indikator tugas gerak 

spesifik permainan bulu tangkis (gerak 

memegang raket, Posisi berdiri/stance, gerakan 

kaki/footwork,servis panjang, servis pendek, 

pukulanforehand,pukulan back hand, dan smash) 

  Siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan 

target waktu yangditentukan guru 

untukmencapai ketuntasan belajar pada setiap 

materi pembelajaran 

  Siswa menerima umpan balik    dari guru 

 

  Siswa melakukan pengulangan pada materi 

pembelajaran yang belum tercapai 

ketuntasannya sesuai umpan balik yang 

diberikan 

  Siswa mencoba tugas gerak spesifik 

permainan bulu tangkis ke dalam permainan 

sederhana dan 

Atau tradisional dilandasi nilai-nilai disiplin, 

sportif, kerja sama, dan percaya diri 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

Tenis Meja: 

 Memegang bet 

 Posisi 

berdiri/stance 

 Gerakan 

kaki/footwork 

 

 Servis fore hand 

 

 Servisbackhand 

 

 Pukulanforehand 

 

 Pukulanbackhand 

 

 Pukulansmash 

 

  Siswa menyimak informas idan peragaan 

materi tentang gerak spesifik dalam permainan 

tenis meja (memegang bet, posisi berdiri/stance, 

gerakan kaki/footwork, servis fore hand, 

servisbackhand, 

pukulanforehand,pukulanbackhand, dansmash) 

  Siswa membagidirike dalamdelapan 

kelompok sesuaidengan 

materi(materimenjadinama kelompok, contoh 

kelompokstance, kelompok servisforehand,dan 

seterusnya). Didalam kelompokinisetiap siswa 

secara berulang-ulang mempraktikkan 

geraksesuaidengan nama kelompoknya 

  Setiap anggota kelompokberkunjung ke 

kelompok lain untukmempelajaridan 

“mengajari” materidari dan ke kelompoklain 

setelah mendapatkan aba-aba dariguru 

  Setiap anggota kelompok kembalike 

kelompok masing-masinguntuk mempelajaridan 

“mengajari” materidaridan ke kelompoknya 

sendirisetelah mendapatkan aba-abadariguru. 

  Siswa menerima umpan baliksecara 

individual maupun klasikaldariguru. 

  Siswa mencobatugasgerakspesifikpermainan 

tenismejake dalampermainan sederhanadan atau 

tradisionaldilandasinilai-nilaidisiplin,kerja sama, 

percaya diri, dan tanggung jawab 
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3.3   Memahami 

gerakspesifik 

jalan,lari, 

lompat, dan 

lempardalam 

berbagai 

permainan 

sederhana dan 

atau 

tradisional.*) 

 

4.3 Mempraktikkan 

gerakspesifik 

jalan,lari, lompat, 

dan lempardalam 

berbagai 

 

Jalan Cepat: 

 

 Start 

 

 Gerakanjalan cepat 

 

 Memasukigaris 

finish 

  Siswamenerima dan mempelajarikartu tugas 

yang berisiperintah dan indikator 

tugasgerakspesifik 

jalan cepat(gerakstart, gerakanjalan cepat, dan 

memasukigarisfinish) 

  Siswamelaksanakan 

tugasajarsesuaidengantarget waktu 

yangditentukan guru untukmencapai 

ketuntasan belajarpada setiap 

materipembelajaran 

  Siswamenerima umpan balik dari guru 

  Siswamelakukan pengulangan pada materi 

pembelajaran yangbelumtercapaiketuntasannya 

sesuaiumpanbalik yangdiberikan 

  Siswa mencoba tugas gerak spesifik jalan 

cepat ke dalampermainansederhanadan 

atautradisional dilandasinilai-

nilaidisiplin,percaya diri, sungguh- sungguh, 

dankerja sama. 
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Kompetensi Dasar MateriPokok Pembelajaran 

permainan 

sederhana dan 

atau 

tradisional.*) 

 

LariJarakPendek: 

 

 Start 

 

 Gerakan larijarak 

pendek 

 

 Memasukigaris 

finish 

 

  Siswa menyimaki nformasi dan peragaan 

materi tentang gerak spesifik lari jarak pendek 

(gerak start, gerakan lari jarak pendek, dan 

memasuki garis finish) 

  Siswa mencoba dan melakukan gerak 

spesifik lari jarak pendek(gerakstart, gerakan lari 

jarak pendek, dan memasuki garis finish) 

dengan berbagai posisi baik tanpa awalan 

maupun dengan awalan 

  Siswamendapatkan umpan balikdaridiri 

sendiri, teman dalamkelompok,danguru. 

  Siswamemperagakan 

hasilbelajargerakspesifik larijarakpendek ke 

dalampermainansederhana dan 

atautradisionaldilandasinilai-nilaidisiplin, 

percaya diri, sungguh-sungguh, dankerjasama 
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LompatJauh: 

 

 Awalan 

 

 Tolakan 

 

 Melayangdiudara 

 

 Mendarat 

  Siswa  menerima dan mempelajari lembar 

periksa sendiri yang berisi perintahdan indikator 

tugas gerak spesifik lompat jauh (gerakawalan, 

tolakan/tumpuan, melayang diudara,dan 

mendarat) 

  Siswa mencoba melakukan gerak sesuai 

dengan gambar dan diskripsi yang ada pada 

lembar periksa sendiri. 

  Siswa melakukan tugas gerak dan memeriksa 

keberhasilannya sendiri (sesuai indikator atau 

tidak) secara berurutan satu persatu. Jika telah 

menguasai gerakan pertama (tolakan/tumpuan), 

maka dipersilahkan untuk melanjutkan ke 

gerakan kedua (awalan), dan jika belum maka 

harus mengulang kembaligerakan pertama. 

Demikian seterusnya hingga tuntas 

seluruhmateri 

  Siswamendapatkan umpan baliksecara 

intrinsik 

(intrinsic feedback)daridirisendiri 

  Siswamelakukan gerakspesifiklompatjauhke 

dalampermainansederhanadan atautradisional 

yangdilandasinilai-nilaidisiplin,percaya diri, 

sungguh-sungguh, dankerja sama 

  Umpan balikdisediakan dalamlembarperiksa 

sendiri. 
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TolakPeluru: 

 

 Memegangpeluru 

 

 Awalan 

 

 Menolakpeluru 

 

 Geraklanjutan 

  Siswamenerima dan mempelajarikartu tugas 

yang berisi perintah dan indikator tugas 

gerakspesifik 

tolakpeluru (gerak memegang peluru, awalan, 

menolak peluru, gerak lanjutan). 

  Siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan 

target waktu yang ditentukan guru untuk 

mencapai ketuntasan belajar pada setiap materi 

pembelajaran. 

  Siswamenerima umpan balikdariguru 

  Siswamelakukan pengulangan pada materi 

pembelajaran yangbelumtercapaiketuntasannya 

sesuaiumpan balik yangdiberikan 

  

Siswamencobatugasgerakspesifiktolakpeluruke 

dalampermainansederhanadan atautradisional 

dilandasinilai-nilaidisiplin,percaya diri, 

sungguh- 

sungguh, dan kerja sama 
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KompetensiDasar 

MateriPokok Pembelajaran 

 

3.4  Memahami gerak 

spesifik seni 

beladiri.**) 

 

4.4 Mempraktikkan 

gerak spesifik seni 

bela diri.**) 

Beladiri: 

 

  Kuda-kuda 

 

  Polalangkah 

 

  Pukulan 

 

  Tendangan 

 

  Tangkisan 

 

  Elakan 

 

  Hindaran 

  Siswa menyimak informasi dan peragaan 

materi tentang berbagai gerak spesifik beladiri 

(sikap kuda-kuda dan polalangkah, serangan 

dengan tangan, serangan dengan kaki, belaan, 

danelakan) 

  Siswa membagi dirike dalam kelompok 

sesuai dengan petunjuk guru 

  Siswa merancang rangkain gerak (jurus)seni 

beladiri sesuai dengan gerakan yangdikuasai dan 

kreativitas kelompok dalam bentuktulisan dan 

gambar (paling tidak memuat dua puluh gerakan 

dan menuju tiga arah 

  Setiap anggota kelompok mencoba secara 

bersama- sama hasil rancanganjurustersebutdan 

saling memberikan umpan balik 

  Siswamemaparkan hasil rancangan 

kelompoknya, disertaiperagaan seluruh anggota 

kelompoksecara bergantian didepan 

kelasdilandasinilai-nilai disiplin, percaya diri, 

keberanian, dan kerja sama. 
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3.5  Memahami konsep 

latihan 

peningkatan derajat 

kebugaran 

jasmani yang terkait 

dengan kesehatan 

(daya 

tahan, kekuatan, 

komposi 

situbuh dan 

kelenturan) dan 

pengukuran 

hasilnya 

 

4.5  Mempraktikkan 

latihan peningkatan 

derajatkebugaran 

jasmaniyang 

terkaitdengan 

kesehatan (daya 

tahan, kekuatan, 

komposisitubuh, dan 

kelenturan) dan 

pengukuran hasilnya 

 

Latihan dan 

pengukuran 

kebugaranjasman

i terkaitdengan 

kesehatan: 

 Komposisi tubuh 

 Daya tahanjantung 

dan paru-paru/ 

cardivascular 

 Daya tahan otot 

 Kelentukan 

 Kekuatan 

 Pengukuran 

kebugaran 

jasmani 

 

 Siswa menyimak informasi dan 

peragaan materi tentang berbagai latihan 

kebugaran jasmani yang terkait dengan 

kesehatan (komposisi tubuh,daya tahan jantung 

dan paru-paru {cardivascular}, daya tahan otot, 

kelentukan, dan kekuatan), serta pengukurannya. 

Siswa mencoba latihan dan pengukuran 

kebugaran jasmani yang terkait dengan 

kesehatan yang telah diperagakan oleh guru 

Siswa mempraktikkan secara berulang 

berbagai latihan kebugaran jasmani yang terkait 

dengan kesehatan dan pengukurannya sesuai 

dengan komando dan giliran yangdiberikan oleh 

guru dilandasi nilai-nilaidisiplin, percaya diri, 

sungguh-sungguh, dan kerja sama 

Siswa menerima umpan baliksecara langsung 

maupun tertunda dari guru secara klasikal 

3.6  Memahami berbagai 

keterampilan dasar 

spesifiksenam lantai 

4.6  Mempraktikkan 

berbagai 

SenamLantai: 

  Keseimbangan 

menggunakan 

kaki 

  Keseimbangan 

menggunakan 

  Siswa menerima dan mempelajari kartu tugas 

yang berisi perintah dan indikator tugas  gerak 

spesifik senam lantai (gerak keseimbangan 

menggunakan kaki, keseimbangan 

menggunakan lengan, 

keseimbanganmenggunakan kepala, guling ke 

depan, dan guling ke belakang) 

  Siswa melaksanakan tugas ajar 

sesuaidengantarget waktu yangditentukan guru 

untuk mencapai 
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KompetensiDasar 

MateriPokok Pembelajaran 

keterampilandasar 

spesifiksenam 

lantai 

lengan 

 

  Keseimbangan 

menggunakan 

kepala 

 

  Guling ke depan 

 

  Guling ke 

belakang 

ketuntasan belajar pada setiap materi 

pembelajaran 

  Siswa menerima umpan balik dari guru 

  Siswa melakukan pengulangan pada materi 

pembelajaran yang belum tercapai 

ketuntasannya sesuai umpan  balik yang 

diberikan 

  Siswa mencoba tugas rangkaian gerak 

spesifik senam lantai dilandasi nilai-nilai 

disiplin, percaya diri, keberanian, dankerja 

sama. 
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3.7  Memahami variasi 

dan kombinasi gerak 

berbentuk rangkaian 

langkah dan ayunan 

lengan mengikuti 

irama (ketukan) 

tanpa/ dengan musik 

sebagai pembentuk 

gerak pemanasan 

dalam aktivitas gerak 

berirama. 

4.7  Mempraktikkan 

variasidan 

kombinasigerak 

berbentuk rangkaian 

langkah dan 

ayunanlengan 

mengikuti irama 

(ketukan) 

tanpa/dengan 

musiksebagai 

pembentuk gerak 

pemanasan dalam 

aktivitasgerak 

berirama. 

Aktivitas Gerak 

Berirama: 

 

  Langkah dasar 

 

 Gerak dan 

ayunan lengan 

dan tangan 

 

 Pelurusan sendi 

tubuh 

 

  Irama gerak 

  Siswa menyimak tujuan pembelajaran, dan 

penjelasan permasalahan yang akan diselesaikan 

mengenai gerak spesifik dalam aktivitas gerak 

berirama (langkah dasar, gerakdan ayunan 

lengan dan tangan, pelurusan sendi tubuh,dan 

irama gerak) 

  Siswa menyimak langkah-langkah 

menyelesaikan masalah dalam aktivitas gerak 

berirama 

  Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, 

mencoba gerak dasar berirama untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah, serta menerima umpan balik dari guru 

  Siswa berbagi tugas dengan teman dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya sebagai 

laporan untuk menjawab permasalahan sesuai 

arahan guru 

  Siswabersama kelompok memaparkan 

temuan dan karyanya didepan kelas secara 

bergantian dilandasi nilai-

nilaidisiplin,percayadiri, sungguh-sungguh, 

dankerja sama 
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3.8 Memahami gerak 

spesifik salah satu 

gaya renang dengan 

koordinasi yang 

baik.***) 

 

4.8 Mempraktikkan 

konsep gerak 

spesifiksalah satu 

gaya renang dengan 

koordinasi 

yangbaik.***) 

AktivitasRenang: 

 Pengenalan diair 

 Gerakan meluncur 

 Gerakan kaki 

 Gerakan lengan 

 Gerakan 

mengambilnapas 

 Koordinasi gerakan 

Siswa menyimak informasi dan peragaan 

materi tentang berbagai gerak spesifik 

aktivitasair(gerak pengenalan diair, meluncur, 

gerakan kaki,gerakan lengan, mengambil napas, 

dan koordinasi gerakan) 

Siswa mencoba gerakspesifik aktivitas air 

yang telah diperagakan oleh guru 

Siswamempraktikkan secara berulang 

berbagaigerakspesifikaktivitasairsesuaidengan 

komando dan giliran yangdiberikan oleh guru 

dilandasinilai-nilaidisiplin,percaya diri, 

keberanian, dankerja sama 

Siswamenerima umpan baliksecara 

langsungmaupun tertundadariguru secara 

klasikal 

 

KompetensiDasar 

Materi Pokok Pembelajaran 

 

3.9 Memahami 

perkembangan tubuh 

remaja yang meliputi 

Perubahan fisik 

sekunder dan 

mental. 

 

4.9  Memaparkan 

perkembangan 

tubuhremaja yang 

meliputi 

perubahanfisik 

sekunderdan 

mental. 

 Pertumbuhan 

 Perkembangan 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan fisik 

sekunder 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan mental 

  Siswa menyimak informasi dan peragaan 

materi tentang pertumbuhan, perkembangan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

fisik sekunder, faktor-faktoryang mempengaruhi 

perubahan mental 

  Siswa melaporkan/ mempresentasikan hasil 

pengamatan dihadapan guru dan teman sekelas 

tentang perkembangan tubuh remaja yang 

meliputi perubahan fisik sekunder dan mental 

  Siswamendapatkan umpan 

balikdaridirisendiri, teman dalamkelompok, dan 

guru 

  Siswa  membuat kesimpulan hasil diskusi 

tentang perkembangan tubuh remaja yang 

meliputi perubahan fisik sekunder dan mental 

secara individual atau berkelompok dilandasi 

nilai-nilai disiplin, percaya diri, tanggung jawab, 

dan kerja sama 
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3.10  Memahami pola 

makan sehat, 

bergizi dan 

seimbang serta 

pengaruhnya 

terhadap 

kesehatan 

4.10   Memaparkan pola 

makan sehat, 

bergizi dan 

seimbang serta 

pengaruhnya 

terhadap kesehatan 

 Pola makan sehat 

 Zatgizimakanan 

 Giziseimbang 

Pengaruh zat gizi 

makanan 

terhadap 

kesehatan 

  Siswa membagi diri menjadi empat 

kelompok/sesuai dengan pokok bahasan (pola 

makan sehat, zat gizi makanan, gizi seimbang, 

pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan) 

  Setiap kelompok berdiskusi dan menuliskan 

hasil diskusi pada kertas plano untuk ditempel 

didinding dan dibaca oleh kelompok lain 

  Setiap anggota kelompok membaca dan 

mencatat hasil diskusi kelompok lain yang 

ditempel, kemudian membuat pertanyaan sesuai 

dengan pokok bahasan tersebut (paling 

sedikitsatu pertanyaan setiap kelompok/ empat 

pertanyaan) 

  Setiap kelompok mengajukan pertanyaan dan 

dijawab oleh kelompoklain yang membahas 

pokok bahasan sesuaipertanyaan tersebut 

  Setiap kelompok menyusun simpulan 

akhirdan membacakannya 

diakhirpembelajaransecara bergiliran 

dilandasinilai-nilai disiplin, percaya diri, 

tanggung jawab, dan kerjasama 
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BAB IV 

KALENDER PENDIDIKAN 

  PENGERTIAN 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta 

didik selama satu tahun pelajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun 

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

Setiap permulaan awal tahun pelajaran, sekolah menyusun kalender pendidikan 

untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran, mencakup 

permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan han 

libur. 

Pengaturan waku belajar mengacu kepada standar isi dan disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta 

ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Beberapa aspek penting yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun kalender pendidikan sebagai berikut: 

1.  Pengaturan Permulaan tahun pelajaran 

adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada 

setiap satuan pendidikan. Permulaan tahun pelajaran telah ditetapkan oleh 

pemerintah yaitu pada bulan Juli (15 Juli 2019) setiap tahun dan berakhir pada bulan 

Juni tahun berikutnya. 

2.  Jumlah Minggu Efektif Betajar Selama Satu Tahun Pelajaran 

1. Alokasi Waktu   

Semester Ganjil  

NO NAMA 

BULAN 

Banyak 

Pekan  

Banyak 

Pekan 

Tidak 

Efektif 

banyak 

Pekan 

Efektif 

Jumlah 

Hari 

1 JULI 4 3 2 12 

2 AGUSTUS 5 1 4 26 

3 SEPTEMBER 4 0 4 23 

4 OKTOBER 5 1 4 20 

5 NOPEMBER 4 0 4 25 

6 DESEMBER 4 1 3 20 

            

  JUMLAH 27 8 18 116 
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Penggunaan Minggu efektif : 

1. Tatap Muka, UH dan Remidi / Pengayaan =   16 minggu 

2. UTS dan UAS =   1 minggu 

3. Cadangan =      1 minggu 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Jumlah =   18 minggu 

Semester Genap 

NO 

NAMA BULAN 

Banyak 

Pekan  

Banyak 

Pekan 

Tidak 

Efektif 

banyak 

Pekan 

Efektif 

Jumlah 

Hari 

1 JANUARI 2019 5 0 5 25 

2 PEBRUARI 4 0 4 25 

3 MARET 4 1 3 26 

4 APRIL 5 1 4 21 

5 MEI 4 1 3 21 

6 JUNI 4 2 2 14 

           

  JUMLAH 26 11 21 132 

 

Penggunaan Minggu efektif : 

1. Tatap Muka, UH dan Remidi / Pengayaan =   15 minggu 

2. PTS dan PAS (USBN dan UN) =   2 minggu 

3. Cadangan =   4 minggu 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Jumlah =   21 minggu 
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2. Jumlah Hari Efektif Sekolah, Efektif Fakultatif Dan Hari Libur MTs Negeri 2 

Malang 

SMT BULAN HR LU LHB LPP LHR LTS LAS EF HES 

1 JULI 31 5 0 0 0 0 12 0 14 

  AGUSTUS 31 4 1 0 0 0 0 0 26 

  SEPTEMBER 30 4 1 0 0 0 0 0 26 

  OKTOBER 31 5 0 0 0 0 0 0 26 

  NOPEMBER 30 4 1 0 0 0 0 0 25 

  DESEMBER 31 4 1 0 0 0 6 0 20 

  JUMLAH 184 26 4 0 0 20 18 0 128 

 

 

SMT BULAN HR LU LHB LPP LHR LTS LAS EF HES 

2 JANUARI 31 5 1 0 0 0 0 0 25 

  PEBRUARI 29 4 0 0 0 0 0 0 25 

  MARET 31 4 1 0 0 6 0 0 26 

  APRIL 30 5 1 3 0 0 0 0 21 

  MEI 31 4 3 0 0 0 0 3 21 

  JUNI 30 4 1 0 9 0 8 3 14 

  JUMLAH 182 26 7 3 9 19 8 6 132 

KETERANGAN:  

 HES  : HARI EFEKTIF SEKOLAH  

 LU : LIBUR UMUM 

 LHB  : LIBUR HARI BESAR 

 LPP :  LIBUR PERMULAAN PUASA 

 LHR  : LIBUR HARI RAYA 

 LTS  : LIBUR TENGAH SEMESTER 

 LAS : LIBUR AKHIR SEMESTER 

 EF : EFEKTIF FAKULTATIF 
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3.  Jadwal waktu libur (jeda tengah semester, antar semester, libur akhir tahun 

pelajaran, libur keagamaan, hari libur nasional dan hari libur khusus) 

 

NO KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 
KETERANGAN 

1 Minggu efektif 

belajar 

40 minggu Digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran: tatap muka, UH, 

Remidi/ Pengayaan, UTS, UAS, Try 

Out, US, UN dan Cadangan 

2 Jeda tengah semester 1 minggu Satu minggu setiap semester,untuk 

kegiatan KTS 

3 Jeda antar semester 2 minggu Antara semester I dan II, libur 

semester I, digunakan untuk 

menyiapkan kegiatan dan 

administrasi semester II 

4 Libur akhir tahun 

pelajaran 

3 minggu Digunakan untuk penyiapan 

kegiatan dan administrasi akhir dan 

awal tahun pelajaran 

5 Hari libur 

keagamaan 

3 minggu Libur awal puasa, libur sekitar hari 

raya, dan libur Hari Besar Agama 

yang lain 

6 Hari libur 

umum/nasional 

8 minggu Disesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah 

7 Hari libur khusus   Tidak mempunyai hari libur khusus 

8 Kegiatan khusus 1 minggu Digunakan kegiatan Pondok 

Ramadhan 

    

KETERANGAN 

•  Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap 

tahun pelajaran. Sekolah dapat mengalokasikan lâmanya minggu efektif belajar 

sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. 

• Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi 

jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, 

ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. 

• Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran 

tenjadwal. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

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

Kepala Daerah tingkat Kabupaten / Kota atau organisasi penyelenggara pendidikan 

dapat menetapkan hari libur khusus. 
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•  Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir 

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

nasioanl dan hari libur khusus. 

•  Libur jeda tengah semester, jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran 

digunakan untuk persiapan kegiatan dan administrasiakhir dan awal tahun pelajaran. 

•  Hari libur umum atau nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan 

jenis pendidikan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten 

/ Kota. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Kurikulum MTs Negeri 2 Malang tahun 

pelajaran 2019/2020, dimana substansinya merupakan keinginan dan komitmen bersama 

baik dalam perancangan maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu terealisasi atau tidaknya 

Kurikulum MTs Negeri 2 Malang ini merupakan tanggung jawab seluruh stake holder 

sekolah di bawah monitoring dan pengendalian Kepala Madrasah. 

 Oleh karena Kurikulum MTs Negeri 2 Malang ini bersifat flaksibel dan dinamis, 

maka hal-hal lain yang merupakan ide dan gagasan seluruh stakeholder selama pelaksanaan 

Kurikulum MTs Negeri 2 Malang akan tetap diperhatikan, untuk kedepan dijadikan sebagai 

bahan masukan demi penyempurnaan dan perbaikan Kurikulum MTs Negeri 2 Malang 

khususnya dan pelaksanaan pendidikan di MTs Negeri 2 Malang pada umumnya, baik dari 

segi input, proses maupun outputnya. 

 

 

Malang,  15    Juli  2019 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Hj. Dra. Maria Ulfah,M.Pd.I 

NIP. 196410011990032002 
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