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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha 

Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahnya 

kepada kami, sehingga penyusunan Kurikulum SD 2 Besito dapat 

terselesaikan.  

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. 

 Kurikulum ini merupakan panduan penyelenggaraan pembelajaran 

yang berisi tentang latar belakang, landasan, tujuan dan prinsip 

pengembangan kurikulum, mekanisme penyusunan kurikulum, prinsip 

pelaksanaan, tim pengembang, pengertian istilah, tujuan pendidikan, visi, 

misi, dan tujuan sekolah, struktur dan muatan kurikulum yang terdiri dari 

mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan 

beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan 

kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, 

serta kalender pendidikan. 

 Kurikulum operasional yang disusun dan akan dilaksanakan pada SD 

2 Besito ini, masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran dari pihak-pihak yang berkepentingan sangat 

kami harapkan. Selanjutnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih 

kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, 

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gebog dan Bapak-ibu Pengawas 

TK/SD/SDLB yang telah berkenan membimbing, mengarahkan, dan 

memfasilitasi sampai tersusunnya kurikulum ini. 

 Semoga kurikulum ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kemajuan 

dan peningkatan kualitas pendidikan di SD 2 Besito. 

 

        Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang 

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut 

pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam segala 

bidang pembangunan di daerah, termasuk juga tentang penyelenggaraan 

pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik 

berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan 

dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyusun 

kurikulumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 3 tentang fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 tentang standar nasional 

pendidikan. Juga adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan 

yang memacu agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan 

hasil pendidikan negara-negara maju. 

Dengan sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan, diharapkan 

lembaga pendidikan dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan 

kondisi di daerah. Bentuk nyata dari desentralisasi pengelolaan 

pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk 

mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, 

seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunan maupun 

pelaksanaannya di sekolah.   

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan 

pendidikan nasional serta kesesuaian  dengan kekhasan, kondisi dan 

potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 36 Ayat (2) ditegaskan bahwa kurikulum pada semua 

jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dikembangkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan yang disusun oleh satuan pendidikan untuk 
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memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan 

potensi yang ada di daerah.  

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang beragam di masing-masing satuan pendidikan, diharapkan tetap 

mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas 

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

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

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

dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi 

satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

Pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi 

kesempatan peserta didik untuk : (a) belajar untuk beriman dan bertakwa 

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

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

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

dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses 

belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum memungkinkan 

sekolah menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan 

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

memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan  hal-hal 

yang akan diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, 

dan menilai keberhasilan belajar mengajar   

 
 

B. Landasan 

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

Nasional; 

2. Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan; 
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5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan 

Nomor 23 Tahun 2006; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Standar Sarana dan Prasarana; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 

tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia untuk Sekolah 

Dasar. 

 

C. Tujuan Pengembangan Kurikulum 

Penyusunan dan pengembangan kurikulum merupakan bagian 

dari kegiatan perencanaan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 

rapat kerja dan atau lokakarya sekolah, yang diselenggarakan dalam 

jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru.  

Tahap kegiatan penyusunan dan pengembangan kurikulum secara 

garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, 

serta finalisasi. Langkah yg lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur 

dan diselenggarakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Sekolah. 

Penyusunan dan pengembangan kurikulum sangat diperlukan 

dengan tujuan untuk mengakomodasi semua potensi yang ada di daerah, 

untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan dalam bidang akademis 

maupun non akademis, untuk memelihara budaya daerah, dan untuk 

mengikuti perkembangan iptek yang dilandasi iman dan takwa. 

Menurut Peraturan Pemenrintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : 

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 
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2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4. Kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan. 

Berdasarkan cakupan kelompok mata pelajaran tersebut, dapat 

dipaparkan tujuan pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut : 

1. Membentuk peserta didik menjadi manusia beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; 

2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, 

hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia; 

3. Mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah 

yang kritis, kreatif, dan mandiri; 

4. Meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan 

kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni; 

5. Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan 

kesadaran hidup sehat, menjaga kelestarian lingkungan dan peduli 

terhadap lingkungan sekitar. 

 

D. Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan 

menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman 

pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan 

penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum SD 2 Besito 

dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut : 

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan peserta didik dan lingkungannya 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 

memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

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

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan 

kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, 

kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. 
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2. Beragam dan terpadu 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman 

karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis 

pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat 

istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi 

substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan 

pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan 

dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.  

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, 

dan seni 

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan 

oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik 

untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. 

4. Relevan dengan  kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan   melibatkan pemangku 

kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan 

dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan  

kemasyarakatan, dunia usaha dan  dunia kerja. Oleh karena itu, 

pengembangan keterampilan pribadi,  keterampilan  berpikir, 

keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan 

vokasional merupakan keniscayaan. 

5. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, 

bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan 

disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.  

6. Belajar sepanjang hayat 

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan 

dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan 

formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan 

tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah 

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

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan 

nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan 

sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Sedangkan dalam pelaksanaan kurikulum SD 2 Besito meng 

gunakan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan 

kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi 

dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan 

pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk 

mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. 

2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, 

yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar 

untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar 

untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar 

untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat 

pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan 

sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta 

didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan 

pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, 

kesosialan, dan moral.  

4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan 

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

hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madya mangun 

karsa, ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan 

kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan 

memberikan contoh dan teladan). 
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5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang 

memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar, dengan prinsip alam adalah guru (semua yang terjadi, tergelar 

dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta 

lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan 

teladan). 

6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, 

sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan 

pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 

7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata 

pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan 

dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok 

dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan. 

 

E. Mekanisme Penyusunan Kurikulum 

Kurikulum SD 2 Besito ini disusun dengan mekanisme sebagai 

berikut : 

1. Tahap persiapan 

Dalam tahap ini, sekolah membuat surat undangan rapat penyusunan 

dan pengembangan kurikulum, kepada Kepala Sekolah, Guru, Komite 

Sekolah, Pengawas Sekolah, dan tokoh pendidikan.  

2. Tahap pelaksanaan 

Dalam tahap ini, agenda rapat adalah pembentukan Tim Pengembang 

Kurikulum Sekolah, yang dilanjutkan pengumpulan data-data yang 

diperlukan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, antara 

lain: latar belakang, landasan, tujuan, prinsip, mekanisme 

pengembangan, visi dan misi sekolah, struktur dan muatan kurikulum, 

kalender pendidikan dan jumlah hari efektif. 

3. Tahap pengembangan kurikulum 

Dalam tahap ini, Tim Pengembang Kurikulum Sekolah : 

a. Menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai panduan 

kurikulum, tuntutan masyarakat lokal dan global. Kurikulum 

(berbentuk draft); 

b. Melengkapi dan menyelesaikan draft menjadi kurikulum yang telah 

disepakati berbagai pihak yang berkepentingan; 
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c. Pengesahan kurikulum dilakukan oleh Kepala Sekolah, Komite 

Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus. 

 

F. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum 

Dalam pelaksanaan kurikulum  di sekolah menggunakan prinsip-

prinsip sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan 

kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi 

dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan 

pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk 

mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. 

2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar pelajar, 

yaitu; a) belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, b) belajar untuk memahami dan menghayati, c) belajar 

untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, d) belajar 

untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, e) belajar untuk 

membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran 

yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. 

3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat 

pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan 

sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta 

didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan 

pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan 

kesosialan, dan moral. 

4. Kurikulum dilaksanakan dengan dalam suasana hubungan peserta 

didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai,akrab, 

terbuka, dan hangat, dengan prinsip Tut Wuri Handayani, ing Madya 

mangunkarsa, ing ngarsa sung tuladha 

5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang 

memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar. 

6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, 

sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan 

pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 
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7. Kurikulum mencakup seluruh komponen kompetensi, mata pelajaran, 

muatan local, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam 

keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan 

memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. 

 

G. Tim Pengembang Kurikulum Sekolah 

Ketua  : Muzayanah, S.Pd. 

Sekretaris : Sutiyono, S.Pd.SD 

Anggota  :  

1. Hj Sri Rukmini,S.Pd 

2. Marmiah,A.Ma 

3. Sunarto, A.Ma.Pd. 

4. Hj. Inayah, S.Pd.SD 

5. Sulipah, S.Pd. 

6. Sri zunarti, S.Pd. 

7. Yusnita, S.Pd. 

8. Muawanah, S.Ag. 

9. Dwi Prihastuti, S.Pd. 

10. Moh. Syaifuddin, S.Pd. 

11. Sulaiman, S.Pd. 

12. Masrukhan, Bc. Hk. 

13. H. Noor Cholis 

 

H. Pengertian Istilah 

Dalam kurikulum ini yang dimaksud dengan : 

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

2.  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing 

satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

kalender pendidikan, dan silabus. 
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3. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok 

mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , 

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/ bahan/ 

alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan 

kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.  

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata 

pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan 

pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lu-

lusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

4.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah Perencanaan proses 

pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. RPP 

dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik dalam upaya mencapai KD. 

5. Satuan Pendidikan adalah satuan masyarakat yang member layanan 

pendidikan pada jenjang, jenis dan tingkat pendidikan tertentu. 

6. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, maupun latihan. 

7. Muatan Lokal adalah 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, tetapi merupakan 

mata pelajaran tersendiiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh 

satuan pendidikan dan disesuaikan dengan karakteristik daerah 

masing-masing. 

8. Pengembangan Diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran sebagai  bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan 

kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan 

konseling  berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, 
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kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra 

kurikuler.   

9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila 

dan UUD 1945 yang berakar pada budaya bangsa Indonesia 

10. Visi merupakan gambaran yang akan dicapai di masa yang akan 

datang. 

11. Misi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi 

12. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu tentang kegiatan 

belajar siswa yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif 

belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 
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BAB II 

TUJUAN PENDIDIKAN 

 

A. Tujuan Pendidikan Nasional 

Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang : 

 Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

 Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; 

 Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

B. Tujuan Pendidikan Dasar 

Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

 

C. Visi SD 2 Besito 

Berprestasi dan berbudi pekerti luhur melalui giat belajar, berlatih,  

berdedikasi, berakhlaq mulia, berdasar iman dan takwa, berpandangan 

luas serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  

inovatif  dengan  ketangguhan dan percaya diri. 

 

Indikator Visi SD 2 Besito : 

1. Meningkat dalam nilai rapor pada bidang akademis dan non 

akademis; 

2. Meningkat dalam nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah; 

3. Meningkat proporsi lulusan yang dapat diterima di SMP Negeri faforit; 

4. Meningkat dalam kegiatan di berbagai lomba baik tingkat kecamatan, 

kabupaten, maupun tingkat selanjutnya; 

5. Meningkat dalam hasil Pekan Olahraga, seni, budaya, dan 

perpustakaan; 

6. Meningkat dalam kegiatan keagamaan, pramuka, dan kedisiplinan 

sekolah; 

7. Meningkat dalam berperilaku sopan dan berbudi luhur. 
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D. Misi SD 2 Besito 

1. Meningkatkan mutu pendidikan  yang  berorientasi  kecakapan hidup  

serta mengembangkan sifat patriotisme yang berwawasan nasional 

untuk mewujudkan manusia berkualitas lahir bathin. 

2. Mengacu Program Pendidikan Nasional dengan mengoptimalkan 

potensi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang 

berorientasi  pada Managemen   Pendidikan Berbasis Kompetensi. 

 

E. Tujuan SD 2 Besito 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, SD 2 Besito memiliki tujuan sebagai berikut:  

1. Tujuan Jangka Pendek 

a. Meningkatkan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan; 

b. Meningkat dalam perolehan nilai rapor kelas I s.d kelas VI rata-

rata mencapai lebih dari KKM; 

c. Meningkat dalam perolehan nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 

bagi siswa kelas VI rata-rata mencapai lebih dari batas kelulusan; 

d. Proporsi lulusan yang diterima di SMP/MTs negeri mencapai 

100%; 

e. Meraih prestasi 10 besar dalam setiap kegiatan lomba akademis 

maupun non akademis di tingkat kecamatan; 

f. Mengembangkan potensi peserta didik sesuai bakat dan 

kemampuannya; 

g. Meningkatkan kegiatan keagamaan, kepramukaan, dan sikap 

kedisiplinan di sekolah; 

h. Mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain dalam berbagai 

prestasi; 

2. Tujuan Jangka Menengah 

a. Tertib waktu, pakaian, administrasi; 

b. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat dan etos kerja bagi 

seluruh warga sekolah; 

c. Menanamkan budaya peduli sosial dan peduli lingkungan, serta 

berkarakter kebangsaan yang tinggi; 
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d. Menanamkan budaya rajin membaca dan berkreativitas dengan 

memanfaatkan kepustakaan; 

e. Pengelolaan manajemen berbasis sekolah secara optimal; 

 

3. Tujuan Jangka Panjang 

a. Terciptanya suasana yang santun, saling menghormati dan 

menghargai antar komponen sekolah; 

b. Terciptanya keseimbangan antara Intelegensi Quotient (IQ), 

Emotional Quotient (EQ), dan Social Quotient (SQ); 

c. Terwujudnya Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, 

Kekeluargaan, dan Kerindangan,  

d. Terjalin hubungan yang harmonis antara sekolah, Komite Sekolah, 

Orang tua/wali peserta didik, dinas pendidikan, dinas terkait, dan 

masyarakat. 
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BAB III 

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

 
a. Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata 

pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran 

pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus 

dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum 

dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan 

standar kompetensi lulusan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional  Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum 

untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:  

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4. Kelompok mata pelajaran estetika; 

5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Cakupan setiap kelompok mata pelajaran sebagai berikut : 

No 
Kelompok 

Mata 
Pelajaran 

Cakupan 

1.  Agama dan 

Akhlak Mulia 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 
dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 
mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, 
atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan 
agama. 

2.  Kewarganega-

raan dan 

Kepribadian 

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 
kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan 
kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, 
hak, dan kewajibannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 
peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.  

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan 
kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, 
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No 
Kelompok 

Mata 
Pelajaran 

Cakupan 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan 
hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung 
jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan 
membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

3. Ilmu 

Pengetahuan 

dan Teknologi 

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 
teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk 
mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan 
kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang 
kritis, kreatif dan mandiri. 
Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 
teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan 
untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta membudayakan 
berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. 

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 
teknologi pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan 
untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta membudayakan 
berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. 

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

4.  Estetika 
Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan 

untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan 

mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi 

keindahan dan harmoni. Kemampuan 

mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan 

serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, 

baik dalam kehidupan individual sehingga mampu 

menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam 

kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu 

menciptakan kebersamaan yang harmonis. 
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No 
Kelompok 

Mata 
Pelajaran 

Cakupan 

5. Jasmani, 

Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 
kesehatan pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk 
meningkatkan potensi fisik serta menanamkan 
sportivitas dan kesadaran hidup sehat.  

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 
kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan 
untuk meningkatkan potensi fisik serta 
membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup 
sehat. 

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 
kesehatan pada SMA / MA / SMALB / SMK / MAK 
dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik 
serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja 
sama, dan hidup sehat.  

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, 
dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual 
ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan 
seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, 
kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, 
muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk 
mewabah. 

 
Struktur kurikulum ini meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh 

dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai 

dengan Kelas VI. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar 

kompetensi lulusan dan standar kompetensi dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

1. Kurikulum ini memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan 

pengembangan diri. 

2. 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 muatan lokal ditentukan 

oleh satuan pendidikan.  

3. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh 

oleh guru. 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 sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau 

dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat 
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dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang 

berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan 

pengembangan karir peserta didik. 

4. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan  

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan 

dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per 

minggu secara keseluruhan. 

5. Alokasi waktu satu jam  pembelajaran adalah 35 menit.  

6. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (2 semester) = 34-38 minggu. 

7. Pembelajaran pada kelas I, II, dan III dilaksanakan dengan pendekatan 

tematik. 

8. Pembelajaran pada kelas IV, V, dan VI dilaksanakan melalui pendekatan 

mata pelajaran. 

STRUKTUR KURIKULUM SD 2 BESITO 

No. Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

I II III IV V VI 

A Mata Pelajaran       

1. Pendidikan Agama  3 3 3 3 3 3 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 6 6 6 5 5 5 

4. Matematika 6 6 6 6 6 6 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 2 3 3 5 5 5 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 2 3 3 3 

7. Seni Budaya dan Keterampilan 2 2 3 4 4 4 

8. Penjasorkes 3 3 3 4 4 4 

B Muatan Lokal :       
 a. Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2 
 b. Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

C Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 2*) 2*) 2*) 
 a. Bimbingan dan Konseling       
 b. Pramuka       
 c. Baca Tulis Al-Qur’an       
 d. Olahraga, Seni, dan Budaya       
 e. Teknologi Informasi Komunikasi       

JUMLAH MINIMAL 26 27 28 32 32 32 

JUMLAH MINIMAL + MULOK 30 31 32 36 36 36 
 

 

*) Ekuivalen 2 jam Pembelajaran dilaksanakan di luar jam pelajaran(tidak dihitung) 

Penambahan 4 jam pelajaran tiap kelas per minggu meliputi : 

1. Satu  jam pelajaran pada Bahasa Indonesia & Matematika di kelas I, II, dan III; 

2. Satu jam pelajaran pada Matematika & IPA di kelas IV, V, dan VI; 

3. Dua jam pelajaran pada Muatan Lokal (Bahasa Inggris) di kelas I-VI. 
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Muatan kurikulum di SD 2 Besito terdiri dari 8 mata pelajaran, yaitu: 

1. Pendidikan Agama 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 

3. Bahasa Indonesia 

4. Matematika 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 

7. Seni Budaya dan Keterampilan 

8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. 

 
a. Pendidikan Agama 

Pendidikan Agama Islam di SD bertujuan untuk: 

1. menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

SWT; 

2. mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama  dan 

berakhlak mulia  yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

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

bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara 

personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama 

dalam komunitas sekolah. 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut : 

1. Al-Qur’an dan Hadits 

2. Aqidah 

3. Akhlak 

4. Fiqih 

5. Tarikh dan Kebudayaan Islam 

Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, 

keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan 

Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, 

hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia 

dengan alam sekitarnya. 
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b. Pendidikan Kewarganegaraan 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan 

 Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta anti-korupsi 

Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 

Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam 

perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara,  

Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Keterbukaan dan jaminan keadilan 

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi:  Tertib dalam 

kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku 

di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum  dan 

peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional 

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak,  Hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan 

internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan 

HAM 

4. Kebutuhan  warga negara meliputi: Hidup gotong royong, 

Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan 

berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, 
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Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan 

kedudukan warga negara 

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi yang pertama,  Konstitusi-konstitusi yang pernah 

digunakan di  Indonesia, Hubungan dasar negara dengan 

konstitusi 

6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan 

kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah 

pusat,  Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya 

demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, 

Pers dalam masyarakat demokrasi 

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara 

dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai 

dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka 

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar 

negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, 

Hubungan internasional dan organisasi internasional,  dan 

Mengevaluasi globalisasi. 

 

c. Bahasa 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  

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara 

3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan  intelektual, serta kematangan emosional dan 

sosial 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa  
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6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra 

yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Mendengarkan 

2. Berbicara 

3. Membaca  

4. Menulis 
 

Pada akhir pendidikan di SD 2 Besito, peserta didik telah 

membaca sekurang-kurangnya sembilan buku sastra dan 

nonsastra. 

 
d. Matematika 

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 

masalah  

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 yang diperoleh 

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. 
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Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan SD 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Bilangan 

2. Geometri dan pengukuran 

3. Pengolahan data. 

 

e. Ilmu Pengetahuan Alam 

Mata Pelajaran IPA di SD bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan,  teknologi dan masyarakat 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan  

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD meliputi aspek-

aspek berikut : 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan,  serta 

kesehatan 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat 

dan gas 
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3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, 

magnet, listrik, cahaya dan pesawat sederhana 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan 

benda-benda langit lainnya.  

 

f. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

1. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan  

4.  Memiliki kemampuan berkomunikasi,bekerjasama dan berkom 

petisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global.  

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut : 

1.   Manusia, Tempat, dan Lingkungan  

2.   Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3.  Sistem Sosial dan Budaya  

4.  Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

 

g. Seni Budaya dan Keterampilan 

  Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan bertujuan agar 

peserta   didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan 

keterampilan 

2. Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan 

keterampilan 
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3. Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan 

4. Menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan 

dalam tingkat lokal, regional, maupun global. 

Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan meliputi aspek-

aspek sebagai berikut : 

1. Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai 

dalam menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, 

cetak-mencetak, dan sebagainya 

2. Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah 

vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya musik 

3. Seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah 

tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap 

gerak tari  

4. Seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan 

memadukan seni musik, seni tari dan peran 

5. Keterampilan, mencakup segala aspek kecakapan hidup (life 

skills) yang meliputi keterampilan personal, keterampilan sosial, 

keterampilan vokasional dan keterampilan akademik.  

 Di antara keempat bidang seni yang ditawarkan, minimal diajarkan 

satu bidang seni sesuai dengan kemampuan sumberdaya 

manusia serta fasilitas yang tersedia.  

 Pada SD 2 Besito menyelenggarakan pembelajaran keempat 

bidang seni tersebut, sedangkan mata pelajaran Keterampilan 

ditekankan pada keterampilan vokasional, khusus kerajinan 

tangan.  

 

h. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Pendidikan 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 
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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, bertanggung 

jawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis 

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.  

         Ruang lingkup mata pelajaran Pendiidikan Jasmani, Olahraga 

dan  Kesehatan meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, 

permainan. eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-

lokomotor,dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, 

sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, 

bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya 

2. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, 

komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta 

aktivitas lainnya 

3. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan 

tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta 

aktivitas lainnya 

4. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan 

senam aerobic serta aktivitas lainnya 

5. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, 

keterampilan bergerak di air,  dan renang serta aktivitas lainnya  

6. Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan 

lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung 
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Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam 

kehidupan sehari- hari, khususnya yang terkait dengan 

perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang 

sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah 

dan merawat cidera, mengatur  waktu istirahat yang tepat dan 

berperan aktif dalam kegiatan  P3K dan UKS. Aspek kesehatan 

merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke 

dalam semua aspek. 

 

B.  Muatan Lokal 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

423.5/5/2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Kurikulum Mata Pelajaran 

Muatan Lokal (Bahasa Jawa) Tahun 2010 untuk jenjang Pendidikan 

SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Provinsi Jawa 

Tengah. Maka di sekolah Dasar 2 Besito melaksanakan Pembelajaran 

Mulok sebagai berikut : 

 
1.  Mulok Provinsi adalah Bahasa Jawa  

Bahasa Jawa sebagai upaya penanaman nilai-nilai budi pekerti 

dan penguasaan Bahasa Jawa bagi siswa SD/SDLB/MI, 

SMP/SMPLB/Mts. 

Mata pelajaran Bahasa Jawa bertujuan : 

a. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan berkomunikasi 

peserta didik dengan menggunakan Bahasa Jawa.. 

b. Meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap karya sastra 

Jawa. 

c. Memupuk rasa tanggungjawab untuk melestarikan hasil 

karya/kreasi budaya Jawa sebagai salah satu unsur kebudayaan 

nasional.  

 

 
Standar Kompetensi Lulusan SD/MI Mata Pelajaran Muatan Lokal 

(Bahasa Jawa) meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1) Mendengarkan 

Memahami wacana lisan yang didengar baik teks sastra maupun 

nonsastra dalam berbagai ragam bahasa berupa cerita teman, 
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teks karangan, pidato, pesan, cerita rakyat, cerita anak, geguritan, 

tembang macapat, dan cerita wayang. 

2) Berbicara 

Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, baik sastra maupun nonsastra dengan menggunakan 

berbagai ragam bahasa berupa menceritakan berbagai keperluan, 

mengungkapkan keinginan, menceritakan tokoh wayang, 

mendeskripsikan benda, menanggapi persoalan 

factual/pengamatan, melaporkan hasil pengamatan, berpidato, dan 

mengekspresikan tembang. 

3) Membaca  

Menggunakan berbagai keterampilan membaca untuk memahami 

teks sastra maupun nonsastra dalam berbagai ragam bahasa 

berupa teks bacaan, pidato, cerita rakyat, percakapan, geguritan, 

cerita anak, cerita wayang, dan huruf Jawa. 

4) Menulis. 

Melakukan keterampilan menulis baik sastra maupun nonsastra 

dalam berbagai ragam bahasa untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi berupa karangan sederhana, surat, 

dialog, laporan, ringkasan, parafrase, geguritan, dan huruf Jawa. 

 

2.  Mulok Sekolah adalah Bahasa Inggris 

Bahasa Inggris sebagai upaya untuk membina ketrampilan 

berbahasa dan berkomunikasi secara lisan dan tertulis untuk 

menghadapi perkembangan IPTEK dalam menyongsong era 

globalisasi. 

 
Mata pelajaran Bahasa Inggris bertujuan : 

a. Mengenalkan Bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi 

internasional. 

b. Membekali peserta didik untuk menghadapi tuntutan zaman dalam 

rangka  menyongsong globalisasi. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Inggris mencakup 

komponen kemampuan berbahasa  yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut : 
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1) Mendengarkan 

2) Berbicara 

3) Membaca  

4) Menulis. 

Tiap-tiap Mulok beralokasi dua jam pelajaran. 

 
C.  Pengembangan Diri 

Pengembangan Diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran sebagai  bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan 

kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan 

konseling  berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, 

kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra 

kurikuler. Di samping itu, untuk satuan pendidikan kejuruan, kegiatan 

pengembangan diri, khususnya pelayanan konseling ditujukan guna 

pengembangan kreativitas dan karir. Untuk satuan pendidikan khusus, 

pelayanan konseling menekankan peningkatan kecakapan hidup sesuai 

dengan kebutuhan khusus peserta didik. 

Kegiatan pengembangan diri berupa pelayanan konseling 

difasilitasi/ dilaksanakan oleh konselor, dan kegiatan ekstra kurikuler 

dapat dibina oleh konselor, guru dan atau tenaga kependidikan lain 

sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Pengembangan diri 

yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan 

ekstra kurikuler dapat megembangankan kompetensi dan kebiasaan 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat,  minat, kreativitas, kebiasaan, 

keagamaan, kemampuan belajar, kemampuan sosial, wawasan dan 

perencanaan karir, kemampuan memecahkan masalah, kemandirian, 

kondisi dan perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi 

sekolah.  

Pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram dan tidak 

terprogram. Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan 

diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

pribadinya. Kegitan tidak terprogram dilaksanakan secara lansung oleh 
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pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang diikuti oleh semua 

peserta didik.  

1. Kegiatan terprogram terdiri atas dua komponen:  

a. Pelayanan konseling, meliputi pengembangan:  

1). kehidupan pribadi 

2). kemampuan sosial 

3). kemampuan belajar 

4). wawasan dan perencanaan karir 

b. Ekstra kurikuler, meliputi kegiatan: 

1). kepramukaan 

2). latihan kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja 

3). seni, olahraga, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan 

2. Kegiatan tidak terprogram dapat dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal, seperti: upacara 

bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, 

keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. 

b. Spontan, adalah kegiatan  tidak terjadwal dalam kejadian khusus 

seperti: pembentukan perilaku memberi salam, membuang 

sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat 

(pertengkaran). 

c. Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari 

seperti:   berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, 

memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat 

waktu. 

 
3. Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) 

a. Mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 

globalisasi. 

b. Mengenalkan peralatan informasi dan komunikasi berbasis TIK. 

c. Melatih siswa dalam mengoperasikan peralatan berbasis TIK. 
 

4. Kewiraan / Kepramukaan 

a. Sebagai wahana siswa untuk berlatih berorganisasi 

b. Melatih siswa untuk trampil dan mandiri 

c. Melatih siswa untuk mempertahankan hidup 

d. Memiliki jiwa sosial dan peduli kepada orang lain 

e. Memiliki sikap kerjasama kelompok 
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f. Dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat 

 

3.  Baca Tulis Al-Qur’an 

a. Melatih siswa kelas I-VI untuk terampil dalam membaca Al-Qur’an 

b. Melatih siswa kelas III-VI untuk terampil dalam menulis huruf Al-

Quran 

 
4.  Olahraga, Seni, dan Budaya 

a. Pengembangan Olahraga Prestasi 

1) Bola Volley 

2) SKJ/Senam Kebugaran 

3) Sepakbola 

4) Bulu Tangkis 

5) Catur 

b. Pengembangan Seni  

1) Seni Lukis 

2) Seni Macapat 

3) Seni Rebana 

4) Seni Khot dan Kaligrafi 

c. Pengembangan Seni Membaca Al-Qur’an  

1) Qiro’ah 

2) Murattal 

d. Kegiatan Pembiasaan 

1) Pembiasaan Rutin 

a) Mengucap salam bila bertemu orang lain 

b) Berjabat tangan bila bertemu Guru dan orang lain. 

c) Upacara bendera pada hari Senin dan hari besar nasional 

d) Membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran 

e) Salat Duhur berjamaah 

 

2) Pembiasaan Terprogram 

a) Keagamaan 

(1) Pesantren kilat 

(2) Santunan anak yatim 

(3) Peringatan hari besar Islam 

b) Keteladanan 

(1) Penanaman disiplin waktu, pakaian, pembelajaran 
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(2) Penanaman nilai akhlakul karimah 

(3) Penanaman budaya membaca 

(4) Penanaman budaya hidup bersih 

(5) Penanaman budaya lingkungan hijau/kerindangan 

c) Patriotisme / nasionalisme 

(1) Peringatan hari besar nasional 

(2) Penanaman cinta tanah air dan bangsa 

d) Pekan Kreativitas Siswa 

(1) Festival kreativitas siswa 

(2) Pekan olahraga dan seni 

(3) Festival budaya 

 
Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan Diri 

a) Kegiatan Pengembangan Diri diberikan di luar jam pembelajaran 

(ekstrakurikuler) dibina oleh Konselor, guru-guru yang memiliki 

kualifikasi yang baik berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah. 

b) Jadwal Kegiatan 
 

NO NAMA KEGIATAN HARI WAKTU 

1 Kegiatan pelayanan BK Senin - Sabtu 07.00 – 12.10 

2 TIK Senin – Selasa 12.10 – 13.00 

3 Kegiatan Kepramukaan Jum’at 15.30 – 17.00 

4 Kegiatan Olahraga Senin - Selasa 15.30 – 17.00 

5 Kegiatan Seni Budaya Rabu - Kamis 15.30 – 17.00 

 

c) Alokasi Waktu 

Untuk kelas 1 s.d 6 diberikan 1 jam pelajaran. 

Untuk kelas 6 diberi kegiatan Bimbingan Belajar secara intensif untuk 

persiapan menghadapi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.. 

 
d) Penilaian : 

Kegiatan pengembangan diri dinilai dan dilaporkan secara berkala 

kepada sekolah dan orang tua dalam bentuk kualitatif : 

Katagori Keterangan 

A  =  86 -100 Sangat Baik 

B  =  76 -  85 Baik 

C  =  56 - 75 Cukup 

D  =    0 - 55 Kurang 
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D.   Pengaturan Beban Belajar  

Kelas 

Satu jam 
pembelajaran 

tatap 
muka/menit 

Jumlah Jam 
Pembelajaran 

Perminggu 

Minggu 
Efektif 

Pertahun 
Ajaran 

Waktu 
Pembelajaran 

/Jam Per 
Tahun 

I 35 30 38 988 

II 35 31 38 1026 

III 35 32 38 1064 

IV 35 36 38 1368 

V 35 36 38 1368 

VI 35 36 34 1224 

 

E.  Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan Belajar didasarkan pada beberapa pertimbangan, di 

antaranya: 

1. Intake siswa ( Input peserta didik ),  

2. Kompleksitas  masing-masing KD / Mata Pelajaran, 

3. Kemampuan daya dukung ( Sarpras dan SDM ).  

Berdasarkan pertimbangan tersebut ditentukan ketuntasan belajar 

75 %. Peserta didik yang belum dapat mencapai ketuntasan belajar 

75% harus mengikuti program perbaikan ( remedial ) sampai mencapai 

ketuntasan belajar yang dipersyaratkan. Bagi siswa yang telah mencapai 

ketuntasan belajar 80% sampai 90% dapat mengikuti program 

pengayaan (Enrichment), sedangkan siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar lebih dari 90% mengikuti program percepatan 

(accelerated ). 

 

F.  Kenaikan Kelas dan Kelulusan 

1.   Kriteria Kenaikan Kelas 

Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester 

pada kelas tersebut; 

b. Mengikuti Ulangan Harian (Formatif), Ulangan Tengah Semester 

(UTS), Mengerjakan Tugas/PR/Portofolio, Ulangan Akhir Semester 

(UAS), dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK); 

c. Nilai untuk mata pelajaran Pendidikan Agama, PKn, dan Bahasa 

Indonesia tidak kurang dari KKM; 
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d. Nilai mata pelajaran yang kurang dari KKM tidak lebih dari 3 mata 

pelajaran; 

e. Berkelakuan baik (Nilai kualitatif minimal B). 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

No. Mata Pelajaran 

Kriteria Ketuntasan Minimal / Kelas / Semester 

I II III IV V VI 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
              

1 Pendidikan Agama 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

2 
Pendidikan  
Kewarganegaraan 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

3 Bahasa Indonesia 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

4 Matematika 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

5 Ilmu Pengetahuan Alam 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

6 Ilmu Pengetahuan Sosial 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

7 
Seni Budaya dan 
Keterampilan 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

8 Penjasorkes 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

9 Bahasa Jawa 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

10 Bahasa Inggris 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

 

      2.  Kriteria Kelulusan:  

Kelulusan dilaksanakan pada akhir program pembelajaran di sekolah 

dasar, dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang meliputi dua 

semester pada kelas I-VI (memiliki nilai rapor kelas I-VI); 

b. Mengikuti ujian sekolah untuk seluruh kelompok mata pelajaran 

yang diujikan, meliputi : 

1) Agama dan Akhlak mulia 

2) Kewarganegaraan dan Kepribadian 

3) Estetika 

4) Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 
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c. Nilai Ujian Nasional untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 

Ilmu Pengetahuan Alam minimal 4,00, sedangkan mata pelajaran 

Matematika minimal 3,00; 

d. Nilai Ujian Sekolah untuk semua mata pelajaran minimal 6,50; 

e. Berkelakuan baik (Nilai kualitatif minimal B). 

 

G.  Pendidikan Kecakapan Hidup 

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang mencakup 

tentang kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan 

atau kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup bukan mata 

pelajaran tetapi substansinya  merupakan bagian integral dari semua 

mata pelajaran dan tidak masuk dalam struktur kurikulum secara khusus, 

tetapi disajikan secara terintegrasi dan berupa paket/modul yang 

direncanakan secara khusus. 

Substansi kecakapan hidup meliputi:  

1. Kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional. 

2. Untuk kecakapan vokasional, dapat diperoleh melalui mata pelajaran 

Keterampilan. 

3. Pembelajaran mata pelajaran keterampilan dilaksanakan secara 

komprehensif  melalui Intra kurikuler. 

 

H.  Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global 

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global adalah 

program pendidikan yang dikembangkan dengan memanfaatkan 

keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global. Substansinya 

mencakup aspek: Ekonomi, Budaya, Bahasa, TIK, Ekologi, dan lain-lain, 

yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta 

didik. 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan 

bagian dari semua mata pelajaran yang terintegrasi, atau menjadi mapel 

Mulok, dan dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal 

lain dan atau satuan pendidikan nonformal. 

Pada SD 2 Besito, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan 

global dengan menerapkan Pembelajaran Komputer, Seni Suara 

(Macapat, Solo song, Paduan Suara), Seni Lukis, Seni Rebana, Khot, 

dan Kaligrafi. 
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PROGRAM PEMBELAJARAN KOMPUTER 

KELAS MATERI 

I. 

 

II. 

 

III. 

 

IV. 

 

V. 

 

VI. 

1. Pengenalan bagian-bagian komputer 

2. Games 

1. Menghidupkan dan mematikan dengan urutan yang benar. 

2. Games 

1. Mengetik huruf dan angka 

2. Games 

1. Mengetik surat pertamaku 

2. Games 

1. Membuat dan mengetik surat. 

2. Membuat kolom/tabel jadwal mata pelajaran 

1. Membuat surat 

2. Menghitung 

3. Pengenalan internet 

 

I.   Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas 

menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan 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”. Tujuan pendidikan nasional itu 

merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan 

tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa.  

Pendidikan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan 

dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari 

lingkungan sosial budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan 
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sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila; jadi pendidikan budaya dan 

karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata 

lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-

nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan 

fisik.  

Pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai 

pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter 

sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 

dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, 

nasionalis, produktif dan kreatif . 

Pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis 

bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. 

Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, 

pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang 

efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter 

bangsa adalah usaha bersama sekolah; oleh karena itu harus dilakukan 

secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua 

mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya 

sekolah. 
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BAB IV 

KALENDER PENDIDIKAN 

 

Kurikulum SD 2 Besito disusun dan dilaksanakan dengan mengacu 

pada kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran. Kalender pendidikan 

adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 

satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu 

efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 

1. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan 

pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada sekolah dasar. 

2. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran 

untuk setiap tahun pelajaran pada SD 2 Besito Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus. 

3. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap 

minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 

termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan 

pengembangan diri. 

4. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan 

pembelajaran. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda 

antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari 

libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. 

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2012/2013 disusun 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 

Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah serta Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan 

Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah. 

1. Libur Umum Tahun 2012 : 

a. Tanggal 17 Agustus 2012 : Hari Kemerdekaan RI. 



Kurikulum SD 2 Besito  
UPT Pendidikan Kecamatan Gebog Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013 
 

b. Tanggal 19 Agustus 2012 : Hari Raya Idul Fitri 1433 H (1 Syawal 1433 

H). 

c. Tanggal 26 Oktober 2012 : Hari Raya Idul Adha 1433 H (10 Dzulhijah 

1433 H).  

d. Tanggal 15 November 2012 : Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1434 

H). 

e. Tanggal 25 Desember 2012 : Hari Raya Natal.   

 

2. Perkiraan Libur Umum Tahun 2013  

a. Tanggal 1 Januari 2013 : Tahun Baru Masehi 2013. 

b. Tanggal 24 Januari 2013 : Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 

1434 H. 

c. Tanggal 10 Februari 2013 : Tahun Baru Imlek 2564.  

d. Tanggal 12 Maret 2013 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1935). 

e. Tanggal 29 Maret 2013 : Wafat Isa Al-Masih. 

f. Tanggal 9 Mei 2013 : Kenaikan Isa Al-Masih. 

g. Tanggal 25 Mei 2013 : Hari Raya Waisak 2557. 

h. Tanggal 5 Juni 2013 : Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 

1434 H. 

 

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya  

SD 2 BESITO 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

Semester I 

NO BULAN JME HES HEF KTS LU LHB LS LPP LHR JML 

1 Juli 2012 2 9 3  3  13 3  31 

2 Agustus 2012 3 15   4 9   2 31 

3 September 2012 4 24 1  5     30 

4 Oktober 2012 3 22  4 4 1    31 

5 November 2012 4 24   4 2    30 

6 Desember 2012 1 1 13  5 2 10    31 

JUMLAH 17 95 17 4 25 14 23 3 2 184 
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Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya 

SD 2 BESITO 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

Semester II 

NO BULAN JME HES HEF KTS LU LHB LS LPP LHR JML 

1 Januari 2013 4 25   4 2    31 

2 Februari 2013 4 24   4      28 

3 Maret 2013 4 20  4 5  2     31 

4 April 2013 4 26   4     30 

5 Mei 2013 4 17 8  4 2    31 

6 Juni 2013 2 3 15  5 1 6   30 

JUMLAH 22 115 23 4 26 7 6   181 

 

Keterangan : 

JME  : Jumlah Minggu Efektif 

HES  : Hari Efektif Sekolah 

HEF : Hari Efektif Fakultatif 

KTS : Kegiatan Tengah Semester 

LU : Libur Umum 

LHB : Libur Hari Besar 

LS : Libur Semester 

LPP : Libur Permulaan Puasa 

LHR : Libur Hari Raya 
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KALENDER PENDIDIKAN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 
Tanggal 16-18 HPMS Tanggal 13-18 Lbr mnjlg HR Tanggal 8 Upacara Haornas 
Tanggal 20-22 Libur awal puasa Tanggal 17 Upacara HUT RI 
 Tanggal 19 Hari Raya Idul Fitri 
  

 

 
Tanggal 1 Upacara Hapsak Tanggal 10 Upacara HP Tanggal 3-8 UAS I 
Tanggal 8-13 UTS I Tanggal 15 Tahun Baru Hijriyah Tanggal 15 Penerimaan Rapor 
Tanggal 15-18 Keg Tengah Semester  Tanggal 16 Cuti bersama Tanggal 17-29 Libur Akhir Smt 
Tanggal 26 Hari Raya Idul Adha  Tanggal 25 Hari Raya Natal 
Tanggal 28 Upacara Hari Sump Pemuda 
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Tanggal 1 Tahun Baru Masehi 2013 Tanggal 10 Tahun Baru Imlek Tanggal 11-16 UTS II 
Tanggal 24 Maulid Nabi Muhammad   Tanggal 12 Hari Raya Nyepi 
     Tanggal 18-21 Keg Tengah Smt 
  Tanggal 29 Wafat Isa Al-Maseh 
  

 
Tanggal 21 Upacara Hari Kartini Tanggal 2 Upacara Hardiknas Tanggal 3-6 TKD 
  Tanggal 6-8 Ujian Nasional Tanggal 5 Isro’ Mi’roj 
   Tanggal 9 Kenaikan Isa Al-MasehTanggal 10-15 UKK 
  Tanggal 13-15 UN susulan/ Tanggal 15 Pengmm Kelulusan 
                          Ujian Sekolah Tanggal 22 Penerimaan Rapor 
 Tanggal 20 Upacara Harkitnas 
 Tanggal 25 Hari Raya Waisyak 
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