
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Pasal 50 Ayat (3) dinyatakan bahwa: ”Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang 
pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional”.  

Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Pasal 61 Ayat (1) bahwa: ”Pemerintah bersama-sama pemerintah 
daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar 
dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk 
dikembangkan menjadi sekolah  bertaraf internasional”.  

Selanjutnya, pada tahun 2007 Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan   Pedoman 
Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional untuk dijadikan acuan dalam 
penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.  

Sekolah Bertaraf Internasional merupakan ”Sekolah yang sudah memenuhi seluruh 
Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan mangacu pada standar pendidikan salah 
satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan 
sehingga memiliki daya saing di forum internasional”. 

Esensi dari rumusan konsepsi Sekolah Bertaraf Internasional tersebut dijabarkan sebagai 
berikut: 

1. Sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan yaitu Sekolah 
yang sudah melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. 

2. Diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota 
OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam 
bidang pendidikan dapat dilaksanakan melalui dua cara sebagai berikut: 
a. Adaptasi, yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam Standar 

Nasional Pendidikan dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara 
anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan 
tertentu dalam bidang pendidikan; 

b. Adopsi, yaitu penambahan unsur-unsur tertentu yang belum ada dalam Standar 
Nasional Pendidikan dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara 
anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan 
tertentu dalam bidang pendidikan. 

3. Daya saing di forum internasional memiliki makna bahwa siswa dan lulusan Sekolah 
Bertaraf Internasional antara lain dapat: 
a. Melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan bertaraf internasional, baik di 

dalam maupun di luar negeri;  
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b. Mengikuti sertifikasi bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh salah satu 
negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai 
keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; 

c. Meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, 
teknologi, seni, dan olah raga; dan 

d. Bekerja pada lembaga-lembaga internasional dan/atau negara-negara lain. 
 

Mutu setiap Sekolah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan melaksanakan 
kurikulum secara tuntas. Kurikulum merupakan acuan dalam penyusunan silabus dan 
rencana pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian 
indikator kinerja kunci minimal sebagai berikut: 

1. Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; 
2. Menerapkan sistem satuan kredit semester 
3. Memenuhi Standar Isi; dan 
4. Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan. 

 
Dengan demikian, kurikulum   SMA Bertaraf Internasional harus memenuhi Standar Isi 

dan Standar Kompetensi Lulusan, serta menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
dan Sistem Kredit Semester,   diperkaya dengan mangacu pada Kurikulum sekolah yang 
setara dari salah satu negara anggota  OECD  dan/atau negara maju lainnya yang 
mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di 
forum internasional. 

Sekolah yang setara dari salah satu negara anggota  OECD  dan/atau negara maju lainnya 
yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yaitu sekolah bertaraf 
internasional di luar negeri yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school”. Hal ini 
sesuai dengan salah satu indikator kinerja kunci tambahan dari obyek penjaminan 
Pengelolaan Sekolah Bertaraf Internasional, yaitu menjalin hubungan ”sister school” dengan 
sekolah bertaraf internasional di luar negeri. 

Agar penyusunan kurikulum di SMA Bertaraf Internasional sesuai dengan yang 
diharapkan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas - Departemen Pendidikan 
Nasional perlu membuat ”Panduan Teknis Pengembangan Kurikulum SMA Bertaraf 
Internasional”.  
 

B. Tujuan 
Panduan Teknis Pengembangan Kurikulum SMA Bertaraf Internasional ini disusun untuk 

acuan bagi kepala sekolah dan guru-guru SMA Bertaraf Internasional dan rintisan SMA 
Bertaraf Internasional dalam mengembangkan kurikulum untuk sekolah masing-masing. 
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BAB II 
 PENGEMBANGAN KURIKULUM  

 
 

A. Pengertian 
Kurikulum   SMA Bertaraf Internasional harus memenuhi Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan, serta menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sistem 
Kredit Semester, yang diperkaya dengan mangacu pada Kurikulum salah satu sekolah yang 
setara dari salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu 
dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum internasional. Sekolah 
yang setara adalah sekolah yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school”,  

Seperti yang telah diuraikan di depan istilah “diperkaya”, dapat dilaksanakan melalui dua 
cara sebagai berikut: 

1. Adaptasi, yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam Standar Isi 
dan Standar Kompetensi Lulusan dengan mengacu pada standar isi dan standar 
kompetensi lulusan (atau istilah lain yang sejenis) salah satu sekolah dari negara 
anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu 
dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school”; 

2. Adopsi, yaitu penambahan unsur-unsur tertentu yang belum ada dalam Standar Isi 
dan Standar Kompetensi Lulusan dengan mengacu pada standar isi dan standar 
kompetensi lulusan (atau istilah lain yang sejenis) salah satu sekolah dari negara 
anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu 
dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school”. 

 
B. Pengayaan Kurikulum 

1. Adaptasi Kurikulum 
Adaptasi Kurikulum yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam 

Standar Isi/Standar Kompetensi Lulusan dengan mengacu pada standar isi dan standar 
kompetensi lulusan (atau istilah lain yang sejenis) salah satu sekolah dari negara anggota 
OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang 
pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school”.  
 
Terdapat  3 kemungkinan adaptasi kurikulum, yaitu: 

 
a. Model 1 

Standar Isi/Standar Kompetensi Lulusan lebih sempit ruang lingkupnya dibandingkan 
dengan standar isi/standar kompetensi lulusan (atau istilah lain yang sejenis) salah satu 
sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai 
keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai 
”sister school”.  
Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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ADAPTASI
MODEL 1

SI/SKL OECD/ 
NEGARA MAJU LAIN

SI/SKL

PENYESUAIAN UNSUR-UNSUR TERTENTU YG SUDAH ADA DALAM SI/SKL

 
 
 

b. Model 2 
Standar Isi/Standar Kompetensi Lulusan lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan 
dengan standar isi/standar kompetensi lulusan (atau istilah lain yang sejenis) salah satu 
sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai 
keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai 
”sister school”.   
Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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MODEL 2

SI/SKL OECD/ 
NEGARA MAJU LAIN

SI/SKL

PENYESUAIAN UNSUR-UNSUR TERTENTU YG SUDAH ADA DALAM SI/SKL 
(PROSES PEMBELAJARAN LEBIH BERMUTU)

 
 
 

c. Model 3 
Standar Isi/Standar Kompetensi Lulusan sama ruang lingkupnya dibandingkan dengan 
standar isi/standar kompetensi lulusan (atau istilah lain yang sejenis) salah satu sekolah 
dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan 
tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school”. 
Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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MODEL 3

SI/SKL OECD/ 
NEGARA MAJU LAIN

SI/SKL

PENYESUAIAN UNSUR-UNSUR TERTENTU YG SUDAH ADA DALAM SI/SKL 
(PROSES PEMBELAJARAN LEBIH BERMUTU)

 
 

 
 
 
Adaptasi  dilakukan setelah melalui proses pemetaan antara Standar Isi/Standar 

Kompetensi Lulusan dan   standar isi/standar kompetensi lulusan (atau istilah lain yang 
sejenis) salah satu sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang 
mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan 
sebagai ”sister school”.   

Contoh proses adaptasi Standar Isi  dengan kurikulum Cambridge dalam mata 
pelajaran Biologi dan Kimia seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 1 

Adaptasi Kurikulum Mata Pelajaran Biologi 
Cambridge Int. Examination (Cie) 2008 Dan Si 2006 

  
 

Level di 
kurikulum CIE 

Level di  
Standar Isi No. Topik 

IGCSE A 
level X XI XII 

 
 

Keterangan 

A. Pengantar Ilmu Biologi dan Metode 
Ilmiah - - √ - √ - 

B. Karakterirtik dan Klasifikasi Makhluk 
Hidup – Keanekaragaman Hayati √ √ √ - - Adaptasi* 

C. Hubungan Makhluk Hidup Dengan 
Sesamanya Dan Dengan Lingkungannya √ √ √ - - Adaptasi 

D. Struktur dan Organisasi Sel √ - - √ - Adaptasi 
E. Transportasi √ √ - - - - 
F. Respirasi √ √ - √ - Adaptasi 
G. Ekskresi √ - - √ - Adaptasi 
H. Koordinasi dan Respons √  - √ - Adaptasi 
I. Reproduksi √ √ - √ - Adaptasi 
J. Pertumbuhan dan Perkembangan √ - - - √ Adaptasi 
K. Hereditas √ √ - - √ Adaptasi 
L. Nutrisi dan Pencernaan √ - - √ - Adaptasi 
M. Fotosintesis dan Kemosintesis √ √ - - √ Adaptasi 
N. Metabolisme dan Enzim √ √ - - √ Adaptasi 
O. Virus, Bakteri, Protista dan Jamur - - √ - - - 
P. Sistem Pertahanan Tubuh - √ - √ - Adaptasi 
Q. Kanker dan Tumor - - - √ - - 

R. Struktur, Fungsi dan Kelainan Pada 
Organ - - - √ - - 

S. Molekul Biokimia - √ - - - - 
T. Penyakit Menular - √ - - - - 
U. Peraturan dan Kontrol - √ - - - - 
V. Seleksi Alam dan Evolusi - √ - - - - 
W. Rekayasa Genetika - √ - - - - 
X. Bioteknologi - √ - - - - 
Y. Tanaman Pangan - √ - - - - 

 
 
 
 
 
 

7 
 



 
Tabel 2 

Adaptasi Kurikulum Mata Pelajaran Kimia 
Cambridge Int. Examination (Cie) 2008 Dan Si 2006 

 
Level di 

kurikulum 
CIE 

Level di kurikulum 
nasional No. Topik 

IGCSE A level X XI XII 

 
Keterangan 

A. Teori Partikel dan Koloid √ - √ - - Adaptasi* 

B. Teknik Eksperimen 
√ 

(integrat
ed) 

- - - - - 

C. Struktur Atom √ √ √ √ - Adaptasi 
D. Tabel Periodik Unsur √ √ √ √ - Adaptasi 

E. Kimia Unsur 
√  

(integrat
ed) 

√ - - √ Adaptasi 

F. Ikatan Kimia √ √ √ √ - Adaptasi 
G. Stoikiometri √ √ √ - - Adaptasi 
H. Sifat Koligatif Larutan - - - - √ - 
I. Asam, Basa dan Garam √ √ - √ - Adaptasi 
J. Redoks dan Elektrokimia √ √ √ - √ Adaptasi 
K. Energetika Kimia √ √ - √ - Adaptasi 
L. Kinetika Reaksi dan 

Kesetimbangan √ √ - √ - Adaptasi 

M. Kimia Lingkungan √ 
tegrated) √ - - - - 

N. Analisa Kimia √ √ - - √ Adaptasi 
O. Minyak Bumi dan 

Hidrokarbon √ √ - √ - Adaptasi 

P. Gugus Fungsi √ √ - - √ Adaptasi 
Q. Makromolekul √ √ - - √ Adaptasi 
R. Biokimia - √ - - - - 
S. Desain dan Material - √ - - - - 

 
 
Catatan: 
*Adaptasi Kurikulum yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam 
Standar Isi dengan mengacu pada standar isi   (atau istilah lain yang sejenis) salah satu 
sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai 
keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai 
”sister school”.  
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2. Adopsi Kurikulum 
Adopsi Kurikulum yaitu penambahan unsur-unsur tertentu yang belum ada dalam 

Standar Isi/Standar Kompetensi Lulusan dengan mengacu pada standar isi/standar 
kompetensi lulusan (atau istilah lain yang sejenis) salah satu sekolah dari negara anggota 
OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang 
pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school”. Hal ini dapat dilihat 
pada gambat di bawah ini. 

 
 

ADOPSI

SI/SKL OECD/ 
NEGARA MAJU LAIN

SI/SKL

PENAMBAHAN UNSUR-UNSUR TERTENTU  YG BELUM ADA DALAM  SI/SKL

+

 
 

 
Adopsi dilakukan setelah melalui proses pemetaan antara Standar Isi/Standar 

Kompetensi Lulusan dan   standar isi/standar kompetensi lulusan (atau istilah lain yang 
sejenis) salah satu sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang 
mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan 
sebagai ”sister school”.   

Contoh proses adopsi  SI dengan kurikulum Cambridge dalam mata pelajaran Biologi 
seperti pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3 
Adopsi Kurikulum Mata Pelajaran Biologi 

Cambridge Int. Examination (Cie) 2008 Dan Si 2006 
  
 

Level di 
kurikulum CIE 

Level di  
Standar Isi No. Topik 

IGCSE A 
level X XI XII 

 
 

Keterangan 

A. Pengantar Ilmu Biologi dan Metode 
Ilmiah - - √ - √ - 

B. Karakterirtik dan Klasifikasi Makhluk 
Hidup – Keanekaragaman Hayati √ √ √ - - - 

C. Hubungan Makhluk Hidup Dengan 
Sesamanya dan Dengan Lingkungannya √ √ √ - - - 

D. Struktur Dan Organisasi Sel √ - - √ - - 
E. Transportasi √ √ - - - - 
F. Respirasi √ √ - √ - - 
G. Ekskresi √ - - √ - - 
H. Koordinasi dan Respons √  - √ - - 
I. Reproduksi √ √ - √ - - 
J. Pertumbuhan dan Perkembangan √ - - - √ - 
K. Hereditas √ √ - - √ - 
L. Nutrisi dan Pencernaan √ - - √ - - 
M. Fotosintesis dan Kemosintesis √ √ - - √ - 
N. Metabolisme dan Enzim √ √ - - √ - 
O. Virus, Bakteri, Protista dan Jamur - - √ - - - 
P. Sistem Pertahanan Tubuh - √ - √ - - 
Q. Kanker dan Tumor - - - √ - - 

R. Struktur, Fungsi dan Kelainan Pada 
Organ - - - √ -         - 

S. Molekul Biokimia - √ - - -   Adopsi* 
T. Penyakit Menular - √ - - -   Adopsi 
U. Peraturan dan Kontrol - √ - - -   Adopsi 
V. Seleksi Alam dan Evolusi - √ - - -   Adopsi 
W. Rekayasa Genetika - √ - - -   Adopsi 
X. Bioteknologi - √ - - -   Adopsi 
Y. Tanaman Pangan - √ - - -   Adopsi 
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Tabel 4 
Adopsi Kurikulum Mata Pelajaran Kimia 

Cambridge Int. Examination (Cie) 2008 Dan Si 2006 
 

Level di 
kurikulum 

CIE 

Level di kurikulum 
nasional No. Topik 

IGCSE A level X XI XII 

 
Keterangan

A. Teori Partikel dan Koloid √ - √ - - - 

B. Teknik Eksperimen 
√ 

(integrat
ed) 

- - - - Adopsi* 

C. Struktur Atom √ √ √ √ - - 
D. Tabel Periodik Unsur √ √ √ √ - - 

E. Kimia Unsur 
√  

(integrat
ed) 

√ - - √ - 

F. Ikatan Kimia √ √ √ √ - - 
G. Stoikiometri √ √ √ - - - 
H. Sifat Koligatif Larutan - - - - √ - 
I. Asam, Basa dan Garam √ √ - √ - - 
J. Redoks dan Elektrokimia √ √ √ - √ - 
K. Energetika Kimia √ √ - √ - - 
L. Kinetika Reaksi dan 

Kesetimbangan √ √ - √ - - 

M. Kimia Lingkungan 
√  
(in 

tegrated) 
√ - - - Adopsi 

N. Analisa Kimia √ √ - - √ - 
O. Minyak Bumi dan 

Hidrokarbon √ √ - √ - - 

P. Gugus Fungsi √ √ - - √ - 
Q. Makromolekul √ √ - - √ - 
R. Biokimia - √ - - - Adopsi 
S. Desain dan Material - √ - - - Adopsi 

 
 

Catatan: 
* Adopsi Kurikulum yaitu penambahan unsur-unsur tertentu yang belum ada dalam 
Standar Isi dengan mengacu pada standar isi (atau istilah lain yang sejenis) salah satu 
sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai 
keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister 
school”. 
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3. Hasil Pengayaan (Adopsi dan Adaptasi) Kurikulum 
  Misalnya Standar Isi/Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas 8 butir, dari butir 1 

sampai dengan butir 8. Sedangkan standar isi/standar kompetensi lulusan (atau istilah lain 
yang sejenis) salah satu sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya 
yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin 
hubungan sebagai ”sister school” terdiri atas 10 butir, dari butir 1 sampai dengan butir 
10;  dan butir 1 sampai dengan butir 3 sama dengan Standar Isi/Standar Kompetensi 
Lulusan, sedangkan butir 9 dan 10 tidak ada dalam Standar Isi/Standar Kompetensi 
Lulusan.  

Dengan demikian, maka SI/SKL pada butir 1 sampai dengan butir 3 tetap harus 
dipenuhi, sedangkan butir 3 sampai butir 8 diadaptasi, dan  butir 9 dan 10 diadopsi, 
sehingga hasil pengayaan seperti bagan di bawah ini. 

 
 

HASIL PENGAYAAN
SI/ SKL SMA  SI / SKL SMA SALAH 

SATU NEGARA OECD
SI/ SKL SMA BI

1. 1.
2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5. 5.
6. 6. 6.
7. 7. 7.
8. 8. 8.

TETAP

ADAPTASI

9.
10

9.
10. ADOPSI

9/19/2009 HERRY WIDYASTONO 10

 
 
 
Contoh lebih konkrit hasil pengayaan kurikulum dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 5 
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Hasil Pengayaanaan Kurikulum Mata Pelajaran Biologi 
Mengacu Kurikulum Cambridge Int. Examination (Cie) 2008   

 
 

Level di 
Kurikulum CIE 

Level di Standar 
Isi 2006 

Hasil Pengayaan 
(Kurikulum SBI) 

Ktrg. 
No. Topik 

IGCSE A level X XI XII X XI XII  

A. Pengantar Ilmu Biologi dan 
Metode Ilmiah - - √ - √ √  √  

Tetap*** 

B. 
Karakterirtik Dan Klasifikasi 
Makhluk Hidup – Keanekara 
Gaman Hayati 

√ √ √ - - √   
 
 
Adaptasi* 

C. Hubungan Makhluk Hidup Dg 
Sesama Dan Dg Lingkungan Nya √ √ √ - - √   

 
 
Adaptasi 

D. Struktur Dan Organisasi Sel √ - - √ -  √  Adaptasi 
E. Transportasi √ √ - - -  √  Adopsi 
F. Respirasi √ √ - √ -  √  Adaptasi 
G. Ekskresi √ - - √ -  √  Adaptasi 
H. Koordinasi Dan Respons √  - √ -  √  Adaptasi 
I. Reproduksi √ √ - √ -  √  Adaptasi 
J. Pertumbuhan Dan Perkembangan √ - - - √   √ Adaptasi 
K. Hereditas √ √ - - √   √ Adaptasi 
L. Nutrisi Dan Pencernaan √ - - √ -  √  Adaptasi 
M. Fotosintesis Dan Kemosintesis √ √ - - √   √ Adaptasi 
N. Metabolisme Dan Enzim √ √ - - √   √ Adaptasi 
O. Virus, Bakteri, Protista Dan Jamur - - √ - - √   Tetap 
P. Sistem Pertahanan Tubuh - √ - √ -  √  Adaptasi 
Q. Kanker Dan Tumor - - - √ -  √  Tetap 

R. Struktur, Fungsi Dan Kelainan 
Pada Organ - - - √ -  √   

Tetap 
S. Molekul Biokimia - √ - - -  √  Adopsi** 
T. Penyakit Menular - √ - - - √   Adopsi 
U. Peraturan Dan Kontrol - √ - - -   √ Adopsi 
V. Seleksi Alam Dan Evolusi - √ - - - √   Adopsi 
W. Rekayasa Genetika - √ - - -   √ Adopsi 
X. Bioteknologi - √ - - -   √ Adopsi 
Y. Tanaman Pangan - √ - - -  √  Adopsi 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tabel 6 
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Hasil Pengayaanaan Kurikulum Mata Pelajaran Kimia 
Mengacu Kurikulum Cambridge Int. Examination (Cie) 2008   

 
 

Level di 
Kurikulum CIE 

Level di Standar Isi 
2006 

Hasil Pengayaan 
(Kurikulum SBI) 

Ktrg. 
No. Topik 

IGCSE A level X XI XII X XI XII  

A. Teori Partikel dan Koloid  √  ‐  √ ‐  ‐  √  ‐   
Adaptasi* 

B. Teknik Eksperimen  √   ‐  ‐  ‐  ‐   √ ‐ 
 
 
Adopsi** 

C. Struktur Atom  √  √  √ √  ‐  √ √ ‐ 
 
 
Adaptasi 

D. Tabel Periodik Unsur  √  √  √ √  ‐  √ √ ‐  Adaptasi 
E. Kimia Unsur  √    √  ‐  ‐  √   √  Adaptasi 
F. Ikatan Kimia  √  √  √ √  ‐  √ √ ‐  Adaptasi 
G. Stoikiometri  √  √  √ ‐  ‐  √  ‐  Adaptasi 
H. Sifat Koligatif Larutan  ‐  ‐  ‐  ‐  √   √  Tetap*** 
I. Asam, Basa dan Garam  √  √  ‐  √  ‐   √ ‐  Adaptasi 
J. Redoks dan Elektrokimia  √  √  √ ‐  √ √  √  Adaptasi 
K. Energetika Kimia  √  √  ‐  √  ‐   √ ‐  Adaptasi 

L. Kinetika Reaksi dan 
Kesetimbangan  √  √  ‐  √  ‐   √ ‐ 

Adaptasi 

M. Kimia Lingkungan  √  √  ‐  ‐  ‐   √ ‐ 
Adopsi 

N. Analisa Kimia  √  √  ‐  ‐  √   √  Adaptasi 
O. Minyak Bumi dan Hidrokarbon  √  √  ‐  √  ‐   √ ‐  Adaptasi 
P. Gugus Fungsi  √  √  ‐  ‐  √   √  Adaptasi 
Q. Makromolekul  √  √  ‐  ‐  √   √  Adaptasi 

R. Biokimia  ‐  √  ‐  ‐  ‐    √  
Adopsi 

S. Desain dan Material  ‐  √  ‐  ‐  ‐    √ Adopsi 
 
Catatan: 
*Adaptasi, yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam   Standar 
Kompetensi Mata Pelajaran Biologi dengan mengacu pada standar kompetensi mata 
pelajaran Biologi Kurikulum Cambridge;   
**Adopsi, yaitu penambahan unsur-unsur tertentu yang belum ada dalam Standar 
Kompetensi Mata Pelajaran Biologi dengan mengacu pada standar kompetensi mata 
pelajaran Biologi Kurikulum Cambridge;   
***Tetap, yaitu unsur-unsur tertentu terdapat dalam Standar Kompetensi Mata Pelajaran 
Biologi tetapi tidak terdapat pada standar kompetensi mata pelajaran Biologi Kurikulum 
Cambridge. 

 
 
C. Dokumen Kurikulum yang Diperkaya 

14 
 



Kurikulum   SMA Bertaraf Internasional selain harus menerapkan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan dan Sistem Kredit Semester, harus memenuhi Standar Isi dan Standar 
Kompetensi Lulusan diperkaya dengan mangacu pada Kurikulum sekolah yang setara (”sister 
school”) dari salah satu negara anggota  OECD  dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai 
keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum 
internasional. 

Oleh karena itu, dokumen kurikulum yang diperkaya adalah Standar Isi dan Standar 
Kompetensi Lulusan. 

 
1. Standar Isi 

Standar  Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan 
dalam criteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 
pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik. 

Standar Isi meliputi: 
a. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum; 
b. Beban Belajar; 
c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan 
d. Kalender Pendidikan; 
e. Standar Kompetensi; dan 
f. Kompetensi Dasar 

 
Dengan demikian, Standar Isi yang harus diperkaya untuk Sekolah Bertaraf 

Internasional adalah: 
a. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, diperkaya dengan mangacu pada kerangka 

dasar dan struktur kurikulum (atau istilah lain yang sejenis)  salah satu sekolah dari 
negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan 
tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school” 
sehingga memiliki daya saing di forum internasional. 

b. Beban Belajar, diperkaya dengan mangacu pada beban belajar (atau istilah lain yang 
sejenis)   salah satu sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya 
yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin 
hubungan sebagai ”sister school” sehingga memiliki daya saing di forum 
internasional. 

c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,  diperkaya dengan mangacu pada kurikulum 
tingkat satuan pendidikan (atau istilah lain yang sejenis)  salah satu sekolah dari 
negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan 
tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school” 
sehingga memiliki daya saing di forum internasional. 

d. Kalender Pendidikan, diperkaya dengan mangacu pada kalender pendidikan (atau 
istilah lain yang sejenis)   salah satu sekolah dari negara anggota OECD dan/atau 
negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan 
yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school” sehingga memiliki daya saing di 
forum internasional. 
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e. Standar Kompetensi, diperkaya dengan mangacu pada standar kompetensi (atau 
istilah lain yang sejenis)   salah satu sekolah dari negara anggota OECD dan/atau 
negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan 
yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school” sehingga memiliki daya saing di 
forum internasional. 

f. Kompetensi Dasar, diperkaya dengan mangacu pada kompetensi dasar (atau istilah 
lain yang sejenis)   salah satu sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara 
maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang 
telah dijalin hubungan sebagai ”sister school” sehingga memiliki daya saing di forum 
internasional. 

 
Secara diagramatis, pengayaan Standar Isi  menjadi Standar Isi Sekolah Bertaraf 

Internasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
 

Tabel 7 
Pengayaan Standar Isi 

 
STANDAR ISI 

SMA 
(sesuai Permendiknas No.22 

Tahun 2006) 

STANDAR ISI 
 (ISTILAH LAIN YANG SEJENIS)  

DARI SALAH SATU 
 ”SISTER SCHOOL” 

STANDAR ISI 
 SMA SBI  

(HASIL PENGAYAAN) 

a. Kerangka Dasar dan 
Struktur Kurikulum 

b. Beban Belajar 
c. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 
d. Kalender Pendidikan 
e. Standar Kompetensi 
f. Kompetensi Dasar 

 

  

 
 

2. Standar Kompetensi Lulusan 
Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tediri atas:  

a. SKL Satuan Pendidikan,  
b. SKL Kelompok Mata Pelajaran,  terdiri atas: 

1) SKL Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, 
2) SKL Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, 
3) SKL Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
4) SKL Kelompok Mata Pelajaran Estetika 
5) SKL Kelompok Mata Pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan,  
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c. SKL Mata Pelajaran. 
 

Dengan demikian, SKL yang harus diperkaya untuk Sekolah Bertaraf Internasional 
adalah:  
a. SKL Satuan Pendidikan, yang diperkaya dengan mangacu pada standar kompetensi 

lulusan satuan pendidikan (atau istilah lain yang sejenis)  salah satu sekolah dari 
negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan 
tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school” 
sehingga memiliki daya saing di forum internasional. 

b. SKL Kelompok Mata Pelajaran, yang diperkaya dengan mangacu pada standar 
kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran (atau istilah lain yang sejenis)   salah 
satu sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang 
mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin 
hubungan sebagai ”sister school” sehingga memiliki daya saing di forum 
internasional. 

c. SKL Mata Pelajaran yang diperkaya dengan mangacu pada standar kompetensi 
lulusan  mata pelajaran (atau istilah lain yang sejenis)   salah satu sekolah dari negara 
anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu 
dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school” 
sehingga memiliki daya saing di forum internasional. 
 
Secara diagramatis, pengayaan Standar Kompetensi Lulusan menjadi Standar 

Kompetensi Lulusan Sekolah Bertaraf Internasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 8 
Pengayaan Standar Kompetensi Lulusan 

 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN  
SMA 

(sesuai Permendiknas No.23 
Tahun 2006) 

STANDAR 
KOMPETENSI LULUSAN 
(ISTILAH LAIN YANG SEJENIS)  

DARI SALAH SATU 
 ”SISTER SCHOOL” 

STANDAR 
KOMPETENSI LULUSAN 

SMA SBI  
(HASIL PENGAYAAN) 

1. SKL Satuan Pendidikan,  
2. SKL Kelompok Mata 

Pelajaran,  terdiri atas: 
a. SKL Kelompok Mata 

Pelajaran Agama dan 
akhlak mulia, 

b. SKL Kelompok Mata 
Pelajaran 
Kewarganegaraan dan 
Kepribadian, 

c. SKL Kelompok Mata 
Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi, 

d. SKL Kelompok Mata 
Pelajaran Estetika 

e. SKL Kelompok Mata 
Pelajaran Jasmani, 
Olah Raga, dan 
Kesehatan,  

3. SKL Mata Pelajaran. 
 

  

 
Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan 

menengah setelah: 
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran  
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran 

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran 
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajar estetika, dan kelompok 
mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. 

c. Lulus ujian Sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 
dan 

d. Lulus ujian nasional 
Pada Sekolah Bertaraf Internasional  dapat menambahkan criteria, misalnya lulus 

sertifikasi dari salah satu sekolah dari negara anggota OECD dan/atau negara maju 
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lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah dijalin 
hubungan sebagai ”sister school”, sehingga memiliki daya saing di forum internasional. 

Dengan demikian, lulusan Sekolah Bertaraf Internasional  dapat memiliki ijazah 
ganda, yaitu ijazah dari dalam negeri dan ijazah dari salah satu sekolah dari negara 
anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu 
dalam bidang pendidikan yang telah dijalin hubungan sebagai ”sister school”. 
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BAB III  
 PENGELOLAAN KURIKULUM 

 
Kurikulum   SMA Bertaraf Internasional selain harus memenuhi Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan, serta menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, juga harus 
menerapkan Sistem Kredit Semester, diperkaya dengan mangacu pada Kurikulum sekolah 
yang setara (”sister school”) dari salah satu negara anggota  OECD  dan/atau negara maju 
lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya 
saing di forum internasional. 

Penerapan Sistem Kredit Semester dibahas di bawah ini. 
 

A. Tujuan Penerapan Sistem Kredit Semester 
Tujuan penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) adalah memberi pelayanan pendidikan 

kepada peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajarnya.  
Pelayanan pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya diwujudkan dalam bentuk program penjurusan dan program non penjurusan. 
Program penjurusan terdiri atas jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS), dan Bahasa. Sedangkan program non-penjurusan, memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk bebas memilih mata pelajaran yang relevan dengan progam studi yang diminati dan 
akan dipilih di Perguruan Tinggi. 

Pelayanan pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan kecepatan belajarnya, 
diwujudkan dalam bentuk peserta didik dapat menyelesaikan studi lebih cepat atau lebih lambat 
dari waktu yang ditetapkan untuk anak pada umumnya. Dengan demikian, peserta didik yang 
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat menyelesaikan studi kurang dari 3 (tiga) 
tahun. Sehingga, program akselerasi sudah built-in dengan SKS. Sebaliknya,  peserta didik yang 
lamban belajar atau yang memiliki kesibukan lain sehingga tidak bisa masuk sekolah setiap hari, 
dapat menyelesaikan studi lebih dari 3 (tiga) tahun, tetapi tidak tinggal kelas. 
 
 
B. Prinsip Penerapan SKS  

SKS diselenggarakan oleh sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai 
berikut: 
1. Bagi Sekolah Penyelenggara 

a. SMA  bertaraf internasional wajib melaksanakan SKS dengan jumlah  minimum 115 
sks; 

b. Beban belajar pada  semester pertama    minimum 20 sks. Jumlah maksimum 
ditentukan oleh sekolah berdasarkan berbagai pertimbangan, baik oleh nilai 
sebelumnya maupun melalui seleksi penempatan(placement test) 

c. Satu semester diselenggarakan selama minimum 17 minggu yang dapat 
diselenggarakan 2 kali setahun; 

d. Sekolah dapat melaksanakan semester pendek untuk remedial dan perbaikan nilai 
yang telah ditempuh pada semester sebelumnya; 

e. Program remedial wajib diselenggarakan oleh sekolah; 
f. Penerimaan peserta didik baru, ujian sekolah, dan ujian nasional  dapat dilaksanakan 

2 kali dalam setahun; 
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g. Sekolah wajib melaksanakan sks dalam pengertian yang benar meliputi: 
pembelajaran melalui tatap muka (TM),  tugas terstruktur (TT), dan kegiatan mandiri 
(KM).  

h. Penetapan TT dalam jadwal pelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) 
diintegrasikan sekaligus dengan TM, misalnya untuk mata pelajaran dengan beban 
belajar 2 sks di SMA akan dilaksanakan menjadi = (2x45 menit) TM + (2 x 45 menit 
TT) = 90 menit TM + 90 menit TT = 180 menit; dan (2) dilaksanakan tersendiri 
setelah semua kegiatan TM diselesaikan seluruhnya dalam satu hari, misalnya TM 
secara keseluruhan pada hari tertentu sebanyak 4 jam pelajaran (4 x 45 menit = 180 
menit) dilanjutkan dengan TT sebanyak 4 jam pelajaran (4 x 45 menit) = 180 menit.. 

 
2. Peserta Didik 

a. Peserta didik dapat memanfaatkan semester pendek untuk perbaikan nilai; 
b. Peserta didik dapat mempercepat masa studinya dengan mengambil jumlah sks yang 

lebih banyak pada semester penuh, dapat memperlambat masa studinya (maksimum 
5 tahun) dengan mengambil jumlah sks yang lebih sedikit; 

c. Peserta didik SMA dapat memilih mata pelajaran yang tersedia pada level tinggi 
(High level = HL)  atau level standar (Standar level = SL), pada mata pelajaran 
wajib program (MPWP) sesuai dengan program studi yang diminati di perguruan 
tinggi. 

 
C. Kriteria dan Penetapan Belajar SKS serta Penetapan dan Perhitungan Indeks Prestasi 

1. Kriteria Beban Belajar SKS 
a. Mata pelajaran   program penjurusan, dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu mata 

pelajaran dasar umum (MPDU), mata pelajaran wajib program (MPWP), dan mata 
pelajaran pilihan (MPP). Sedangkan untuk program non penjurusan, berisi dua 
kelompok mata pelajaran  yaitu mata pelajaran dasar umum (MPDU) dan mata 
pelajaran pilihan (MPP). 

b. Banyaknya jumlah kredit maupun mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik 
dalam satu semester berjalan ditentukan berdasarkan prestasi akademik dari semester 
sebelumnya (kecuali semester awal). 

c. Untuk semester 1 Kelas X, jumlah minimum kredit yang diambil peserta didik adalah 
20 sks sedangkan jumlah maksimum ditentukan melalui nilai placement test dan tes 
bakat atau berdasarkan nilai dari sekolah sebelumnya.  

d. Beban belajar 1 (satu) sks   adalah 45 menit tatap muka, 45 menit penugasan 
terstruktur,  dan 45 menit  kegiatan mandiri. 

 
2. Penetapan Beban Belajar SKS 

 Beban belajar 1 sks   adalah 1 jam pelajaran (45 menit) kegiatan tatap muka 
ditambah dengan 1 jam pelajaran (45 menit) penugasan terstruktur dan 1 jam pelajaran 
(45 menit) kegiatan mandiri.  

Cara mengonversi beban belajar 1 jam pelajaran sistem paket ke sks dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini. 
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Tabel  9 
Ekivalensi Beban Belajar 

 
SISTEM BEBAN BELAJAR 1 

JAM PELAJARAN PAKET SKS 
Tatap Muka 1 x 45 menit = 45 menit 1 x 45 menit = 45 menit 
Penugasan Terstruktur 1 x 45 menit = 45 menit 
Kegiatan Mandiri 

60% x 45 menit = 27 
menit 1 x 45 menit = 45 menit 

Total 72 menit 135 menit 
 

Dari tabel tersebut tampak bahwa beban belajar pada masing-masing sistem, yaitu 
1 jam pelajaran sistem paket = 72 menit, sedangkan 1 (satu) sks = 135 menit. Untuk 
menetapkan beban belajar 1 sks dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. 

 

88,1
72

135sks  1 == jam sistem paket 

 
Jadi, beban belajar 1 sks = 1,88 jam pelajaran pada sistem paket. Konversi beban 

belajar dari sistem Paket ke SKS disajikan pada tabel di bawah ini. 
 

                                                 Tabel 10 
Tabel Konversi Beban Belajar   

 
SISTEM PAKET SKS 
1 jam pelajaran 0.5 sks
2 jam pelajaran 1.1 sks
3 jam pelajaran 1.6 sks
4 jam pelajaran 2.1 sks
5 jam pelajaran 2.7 sks
6 jam pelajaran 3.2 sks
7 jam pelajaran 3,7 sks
8 jam pelajaran 4.3 sks
9 jam pelajaran 4.8 sks
10 jam pelajaran 5.3 sks

 
 
 
3. Penetapan Indeks Prestasi (IP) 
 

sksJumlah
N

IP
 
sks x ∑=  

                                         
Batas ambang terendah Indeks Prestasi (IP) adalah sama atau lebih tinggi dari 

nilai rata-rata Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) semua mata pelajaran dan minimum 
7,0. Bagi peserta didik yang belum mencapai IP tersebut harus diberikan kesempatan 
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untuk memperbaiki nilai-nilai pada mata pelajaran tertentu. Peserta didik yang pada mata 
pelajaran tertentu belum mencapai nilai ketuntasan diberi kesempatan untuk remedial dan 
memperbaiki nilai pada semester pendek. Apabila tidak berhasil harus mengulang pada 
periode mata pelajaran berikutnya.  

Contoh 1 penghitungan IP diuraikan dalam tabel di bawah ini. 
 

Tabel  11 
Contoh 1 Penghitungan IP 

 
 

Mata Pelajaran Nilai (N) sks N X sks 
Pendidikan Agama 7,5 4 30 
Pendidikan  
Kewarganegaraan 

8,0 4 32 

Bahasa Indonesia  8,0 6 48 
Bahasa Inggris 8,0 6 48 
Matematika Dasar 6,5 4 26 

Total - 24 184 
 
 
Penetapan IP untuk kasus di atas menggunakan rumus sebagai berikut: 
 

7,7
24

184sks x 
=== ∑

sksJumlah
N

IP  

 
Peserta didik yang telah memperoleh IP 7,7 dapat mengambil jumlah sks lebih 

besar dari 24 pada semester berikutnya. Namun demikian, peserta didik harus tetap 
melakukan remedial dan perbaikan nilai pada mata pelajaran Matematika Dasar karena 
belum tuntas. Contoh 2 penghitungan IP diuraikan dalam tabel di bawah ini. 

 
 

Tabel 12 
 Contoh 2 Penghitungan IP 

 
Mata Pelajaran Nilai (N) sks N X sks 

Pendidikan Agama 7,0 4 28 
Pendidikan  
Kewarganegaraan 

7,0 4 28 

Bahasa Indonesia  6,5 6 39 
Bahasa Inggris 6,5 6 39 
Matematika Dasar 6,5 4 30 

Total - 24 164 
 

 
Penetapan IP menggunakan rumus sebagai berikut: 
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8,6
24

164sks x 
=== ∑

sksJumlah
N

IP
 

 
Peserta didik yang memperoleh IP 6,8 atau < 7,0 berarti yang bersangkutan hanya 

boleh mengambil jumlah sks lebih kecil dari 24 sks pada semester berikutnya. Agar 
dicapai jumlah sks yang lebih besar pada semester berikutnya harus dilakukan perbaikan 
nilai pada semester pendek untuk mata pelajaran yang belum mencapai nilai 7,0 yaitu 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika Dasar. 

 
D.  Penerapan SKS dalam Struktur Kurikulum  

Penerapkan SKS disediakan dua pilihan program, yaitu: (1) Penjurusan (IPA, IPS, 
Bahasa, dan Keagamaan) dan (2) Non Penjurusan. Dengan adanya dua program pilihan 
ini sekolah dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing.  

Agar karakteristik peserta didik tersebut dapat diakomodasi secara baik, sekolah 
perlu menyediakan bahan belajar yang berbeda tingkatannya (level) sesuai dengan bakat, 
minat, kemampuan, dan kecepatan belajar peserta didik. Tingkatan bahan belajar tersebut 
yaitu: (1) Level Tinggi (High Level) atau LT/HL dan (2) Level Standar (Standar Level) 
atau LS/SL. Kedua level tersebut dapat diterapkan pada MPWP.  

 
1. Penjurusan 
Penyetaraan jumlah jam pelajaran pada sistem Paket dan SKS  disajikan dalam tabel 
berikut . 
 
a. Jumlah jam pelajaran pada sistem paket dan SKS  Program IPA dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini 
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Tabel 13 
 Perbandingan Jam Pelajaran pada Sistem Paket dan SKS selama periode belajar pada 

Program IPA 
 

 
Komponen/Kelompok 

I.  Mata Pelajaran 

Jumlah Jam 
Pelajaran 
Sistem Paket 

Jumlah  
Sks 

Jumlah sks 
(Pembulatan)

Pendidikan Agama 
Pendidikan  
Kewarganegaraan 
Bahasa Indonesia 

(A/B) 
Bahasa Inggris 

(A/B) 
Matematika Dasar 
Pendidikan jasmani 
dan kesehatan 
(kebugaran) 
Appresiasi Seni 

12(24*) 
12 
 

 18 
 

18 
 

12 
6 
 
 
6 

6,4(12,8*) 
6,4 

 
9,6 

 
9,6 

 
6,4 
3,2 

 
 

3,2 

6-7 (12-13*) 
6 – 7 

 
10 
 

10 
 

6 – 7 
3 – 4 

 
 

3 – 4 

A.MPDU 
 

Sub Jumlah 84(96*) 44,7(51,1*) 5– 49 (51-52*) 
Matematika 
lanjutan (HL/SL) 
Fisika (HL/SL) 
 
Biologi (HL/SL) 
 
Kimia(HL/SL) 

36/18(32*)
 

36/18(32*)
 

36/18(32*)
 

36/18(32*)

19,1/9,55(17,0/8,5*) 
 

19,1/9,55(17,0/8,5*) 
 

19,1/9,55(17,0/8,5*) 
 

19,1/9,55(17,0/8,5*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

B.MPWP 
 

Sub Jumlah 108(96*) 57,4(51,1*) 58-60 
(51-52*) 

C.  MPP [Sejumlah mata 
pelajaran dalam 
daftar] 

20 10,6 11 
 

II.   Muatan lokal 4 2,1 2 – 3 
III. Pengembangan Diri 121) 6,41) 6 – 71)

Sub Jumlah 24 12,8 13 – 14 
Total Jam 216 114,9 115- 122 

 
Keterangan: 

* Khusus untuk Pendidikan Keagamaan 
1) tidak dihitung tapi setara dengan kegiatan tatap muka 
a. Seluruh MPDU  wajib diambil oleh semua peserta didik 
b. Dua di antara MPWP berada pada HL 
c. Peserta didik dapat memilih 3 mata pelajaran atau lebih yang terdapat dalam kelompok MPP 

yang berjumlah  11 sks.  
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d. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dapat dikelompokkan dalam Bahasa A (bahasa ibu, 
bahasa yang paling dikuasai) dan Bahasa B (bahasa kedua atau bahasa lain yang dikuasai). 
Contoh peserta didik warga negara Indonesia memilih A untuk Bahasa Indonesia dan B 
untuk bahasa Inggris. Sedangkan peserta didik warga negara asing mendapat A untuk bahasa 
Inggris dan B untuk  bahasa Indonesia.  

e. Pengembangan diri tidak diajarkan dengan tatap muka tetapi jumlah beban belajar 
disetarakan dengan 6-7 sks, 

f. Sekolah dapat menambah jumlah mata pelajaran dan jumlah sks sesuai dengan 
kebutuhannya. 

g. Pengaturan penyebaran jumlah sks per semester diserahkan sepenuhnya  kepada manajemen 
sekolah. Namun, diharapkan  pada semester awal minimum 20 sks. 

h. Peserta didik dapat dinyatakan  lulus bila mereka telah menyelesaikan minimum 115 sks.  
i. Setiap mata pelajaran dapat dinyatakan dengan satuan pembeda yang menunjukkan ruang 

lingkup atau jenjangnya, misalnya Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3 dan 
seterusnya 

 
b. Jumlah jam pelajaran pada sistem paket dan SKS   Program IPS 

dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 14 
Tabel  Perbandingan Jam Pelajaran pada Sistem Paket dan SKS  

selama Periode Belajar pada Program IPS 
 

 
 

Komponen/Kelompok 
I.  Mata Pelajaran 

Jumlah Jam 
Pelajaran 
Sistem Paket 

Jumlah  
Sks 

Jumlah sks 
(Pembulatan)

Pendidikan Agama 
Pendidikan  
Kewarganegaraan 
Bahasa Indonesia 

(A/B) 
Bahasa Inggris 

(A/B) 
Matematika Dasar 
Pendidikan jasmani 
dan kesehatan 
(kebugaran) 
Appresiasi Seni 

12(24*) 
12 
 

 18 
 

18 
 

12 
6 
 
 
6 

6,4(12,8*) 
6,4 

 
9,6 

 
9,6 

 
6,4 
3,2 

 
 

3,2 

6-7 (12-13*) 
6 – 7 

 
10 
 

10 
 

6 – 7 
3 – 4 

 
 

3 – 4 

A.MPDU 
 

Sub Jumlah 84(96*) 44,7(51,1*) 5– 49 (51-52*) 
Sejarah (HL/SL) 
 
Geografi (HL/SL) 
 
Ekonomi (HL/SL)  
 
Sosiologi (HL/SL) 

36/18(32*)
 

36/18(32*)
 

36/18(32*)
 

36/18(32*)

19,1/9,55(17,0/8,5*) 
 

19,1/9,55(17,0/8,5*) 
 

19,1/9,55(17,0/8,5*) 
 

19,1/9,55(17,0/8,5*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

B.MPWP 
 

Sub Jumlah 108(96*) 57,4(51,1*) 58-60 
(51-52*) 

C.  MPP [Sejumlah mata 
pelajaran dalam 
daftar] 

20 10,6 11 
 

II.   Muatan lokal 4 2,1 2 – 3 
III. Pengembangan Diri 121) 6,41) 6 – 71)

Sub Jumlah 24 12,8 13 – 14 
Total Jam 216 114,9 115- 122 

 
Keterangan: 

* Khusus untuk Pendidikan Keagamaan 
1) tidak dihitung karena bukan kegiatan tatap muka 
j. Seluruh MPDU  wajib diambil oleh semua peserta didik 
k. Dua di antara MPWP berada pada HL 
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l. Peserta didik dapat memilih 3 mata pelajaran atau lebih yang terdapat dalam kelompok MPP 
yang berjumlah  11 sks.  

m. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dapat dikelompokkan dalam Bahasa A (bahasa ibu, 
bahasa yang paling dikuasai) dan Bahasa B (bahasa kedua atau bahasa lain yang dikuasai). 
Contoh peserta didik warga negara Indonesia memilih A untuk Bahasa Indonesia dan B 
untuk bahasa Inggris. Sedangkan peserta didik warga negara asing mendapat A untuk bahasa 
Inggris dan B untuk  bahasa Indonesia.  

n. Pengembangan diri tidak diajarkan dengan tatap muka tetapi jumlah beban belajar 
disetarakan dengan 6-7 sks, 

o. Sekolah dapat menambah jumlah mata pelajaran dan jumlah sks sesuai dengan 
kebutuhannya. 

p. Pengaturan penyebaran jumlah sks per semester diserahkan sepenuhnya  kepada manajemen 
sekolah. Namun, diharapkan  pada semester awal minimum 20 sks. 

q. Peserta didik dapat dinyatakan  lulus bila telah menyelesaikan minimum 115 sks.  
r. Setiap mata pelajaran dapat dinyatakan dengan satuan pembeda yang menunjukkan ruang 

lingkup atau jenjangnya, misalnya Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3 dan 
seterusnya. 
 

c. Jumlah jam pelajaran pada sistem paket dan SKS  Program Bahasa disajikan pada 
tabel di bawah ini 
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Tabel 15  
 Perbandingan Jam Pelajaran pada Sistem Paket dan SKS  

selama Periode Belajar pada Program Bahasa 
 
 

 
Komponen/Kelompok 

I.  Mata Pelajaran 

Jumlah Jam 
Pelajaran 
Sistem Paket 

Jumlah  
sks 

Jumlah sks 
(Pembulatan)

Pendidikan Agama 
Pendidikan  
Kewarganegaraan 
Bahasa Indonesia 
(A/B) 
Bahasa Inggris 

(A/B) 
Matematika Dasar 
Pendidikan jasmani 
dan kesehatan 
(kebugaran) 
Appresiasi Seni 

12(24*) 
12 
 

 18 
 

18 
 

12 
6 
 
 
6 

6,4(12,8*) 
6,4 

 
9,6 

 
9,6 

 
6,4 
3,2 

 
 

3,2 

6-7 (12-13*) 
6 – 7 

 
10 
 

10 
 

6 – 7 
3 – 4 

 
 

3 – 4 

A.MPDU 
 

Sub Jumlah 84(96*) 44,7(51,1*) 5– 49 (51-52*) 
Sastra Indonesia 
(HL/SL) 
Sastra Inggris 
(HL/SL) 
Bahasa Asing 
Lainnya (HL/SL) 
Anthropologi 
(HL/SL) 

36/18(32*)
 

36/18(32*)
 

36/18(32*)
 

36/18(32*)

19,1/9,55(17,0/8,5*) 
 

19,1/9,55(17,0/8,5*) 
 

19,1/9,55(17,0/8,5*) 
 

19,1/9,55(17,0/8,5*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

19-20/9-10 
(17/8-9*) 

B.MPWP 
 

Sub Jumlah 108(96*) 57,4(51,1*) 58-60 
(51-52*) 

C.  MPP [Sejumlah mata 
pelajaran dalam 
daftar] 

20 10,6 11 
 

II.   Muatan lokal 4 2,1 2 – 3 
III. Pengembangan Diri 121) 6,41) 6 – 71)

Sub Jumlah 24 12,8 13 – 14 
Total Jam 216 114,9 115- 122 

 
 
Keterangan: 

* Khusus untuk Pendidikan Keagamaan 
1) tidak dihitung karena bukan kegiatan tatap muka 
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a. Seluruh MPDU  wajib diambil oleh semua peserta didik 
b. Dua di antara MPWP berada pada HL 
c. Peserta didik dapat memilih 3 mata pelajaran atau lebih yang terdapat dalam kelompok MPP 

yang berjumlah  11 sks.  
d. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dapat dikelompokkan dalam Bahasa A (bahasa ibu, 

bahasa yang paling dikuasai) dan Bahasa B (bahasa kedua atau bahasa lain yang dikuasai). 
Contoh peserta didik warga negara Indonesia memilih A untuk Bahasa Indonesia dan B 
untuk bahasa Inggris. Sedangkan peserta didik warga negara asing mendapat A untuk bahasa 
Inggris dan B untuk  bahasa Indonesia.  

e. Pengembangan diri tidak diajarkan dengan tatap muka tetapi jumlah beban belajar 
disetarakan dengan 6-7 sks, 

f. Sekolah dapat menambah jumlah mata pelajaran dan jumlah sks sesuai dengan 
kebutuhannya. 

g. Pengaturan penyebaran jumlah sks per semester diserahkan sepenuhnya  kepada manajemen 
sekolah. Namun, diharapkan  pada semester awal minimum 20 sks. 

h. Peserta didik dapat dinyatakan  lulus bila telah menyelesaikan minimum 115 sks.  
i. Setiap mata pelajaran dapat dinyatakan dengan satuan pembeda yang menunjukkan ruang 

lingkup atau jenjangnya, misalnya Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3 dan 
seterusnya. 

 
 
 
2. Program Non Penjurusan 

Untuk mengakomodasi bakat, minat kemampuan, dan kecepatan belajar peserta didik, 
sekolah dapat menyelenggarakan program non penjurusan dengan cara menyediakan sejumlah 
mata pelajaran pilihan. 

Penyetaraan jumlah jam pelajaran pada sistem paket dan SKS non penjurusan disajikan 
dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 17 
Perbandingan Jam Pelajaran pada Sistem Paket dan SKS 
 selama Periode Belajar pada Program Non Penjurusan 

 
Komponen/Kelompok Jumlah Jam 

Pelajaran 
Sistem 
Paket 

Jumlah sks Jumlas sks 
(Pembulatan) 

I.  Mata Pelajaran    
Pendidikan Agama 
Pendidikan 
Kewarganegaraan 
Bahasa Indonesia A/B 
Bahasa Inggris  A/B 
Matematika   
IPA Terpadu 
IPS Terpadu 
Pendidikan Jasmani 
dan Kesehatan 
(kebugaran) 
Appresiasi Seni  

12(24*) 
12 
 

24 
24 
24 

24(18*) 
2418*) 
6 

 
 
6 

6,4(12,8*)
6,4 

 
12,8 
12,8 
12,8 

12,8(9,6*)
12,8(9,6*)

6 
 
 
6 

6 - 7 (12-13*) 
6 – 7 

 
12 - 13 
12 - 13 
12 - 13 

12 - 13(9 - 10*) 
12 - 13(9 - 10*) 

6 
 
 
6 

A.  MPDU 
 

Sub Jumlah 156 82,9 83 - 84 
B.  MPP [Sejumlah mata 

pelajaran dalam 
daftar] 

56 29,8 30 

II.  Muatan lokal 4 2,1 2 – 3 
III.  Pengembangan Diri 121) 6,41) 6 – 71)

 Sub Jumlah 60 12,8 32 – 33 
Jumlah 216 114,9 115 – 122 

 
Keterangan: 

* wajib untuk satuan pendidikan berciri khas keagamaan  
1) tidak dihitung karena bukan kegiatan tatap muka 
a. Seluruh MPDU  wajib diambil oleh semua peserta didik 
b.  Peserta didik dapat memilih 6 mata pelajaran atau lebih yang terdapat dalam kelompok MPP 

yang berjumlah  30 sks  
c. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dapat dikelompokan dalam Bahasa A (bahasa ibu, 

bahasa yang paling dikuasai) dan Bahasa B (bahasa kedua atau bahasa lain yang dikuasai). 
Contoh peserta didik Indonesia memilih A untuk Bahasa Indonesia dan B untuk bahasa 
Inggris. 

d. Pengembangan diri tidak diajarkan dengan tatap muka tetapi jumlah beban belajar 
disetarakan dengan 6 sks, 

e. Sekolah dapat menambah jumlah mata pelajaran dan jumlah sks sesuai dengan 
kebutuhannya. 

f. Teknik penyebaran sks per semester diserahkan kepada manajemen sekolah bersdasarkan 
kemampuan peserta didik namun pada semester awal minimum 20 sks 
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g. Untuk dapat lulus peserta didik minimum  harus menyelesaikan minimum 115 sks. 
Daftar Contoh Mata Pelajaran Pilihan (MPP) 
1) Untuk Program Penjurusan IPA 

Sekolah dapat memilih beberapa mata pelajaran dalam daftar  MPP di bawah ini yang 
dapat juga dijadikan sebagai kajian dalam Pengembangan Diri. 

 
a. Pendidikan Agama lanjutan (wajib 

untuk satuan pendidikan berciri 
khas keagamaan) 

b. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 

c. Penjas (dapat terdiri dari: Atletik, 
Basket, Renang, Sepak bola, 
Bowling, Catur, Bulu tangkis, 
Bridge, dsb sesuai dengan minat 
peserta didik dan kemampuan 
sekolah) 

d. Pendidikan Multikultur 
e. Sejarah 
f. Geografi 
g. Ekonomi 
h. Sosiolgi 
i. Antopologi 
j. Seni musik 

k. Seni tari (klasik dan modern) 
l. Seni drama 
m. Seni pahat 
n. Bahasa Mandarin 
o. Bahasa Arab  
p. Bahasa Perancis 
q. Bahasa Jepang 
r. Bahasa Jerman 
s. Fotografi 
t. Jurnalistik 
u. Broadcasting 
v. Sinematografi 
w. Mengemudi 
x. Desainer (rancangan busana) 
y. Aeromodeling 
z. Bina Vokalia 
å. Peternakan 

 
2) Untuk Program Penjurusan IPS 

Sekolah dapat memilih beberapa mata pelajaran dalam daftar  MPP di bawah ini yang 
dapat juga dijadikan sebagai kajian dalam Pengembangan Diri. 
 

a) Pendidikan Agama lanjutan 
(wajib untuk satuan pendidikan 
berciri khas keagamaan) 

b) Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 

c) Penjas (dapat terdiri dari: Atletik, 
Basket, Renang, Sepak bola, 
Bowling, Catur, Bulu tangkis, 
Bridge, dsb sesuai dengan minat 
peserta didik dan kemampuan 
sekolah) 

d) Pendidikan Multikultur 
e) Seni musik 
f) Seni tari (klasik dan modern) 
g) Biologi 
h) Fisika 
i) Kimia 

j) Matematika 
k) Seni drama 
l) Seni pahat 
m) Bahasa Mandarin 
n) Bahasa Arab 
o)  Bahasa Perancis 
p) Bahasa Jepang 
q) Bahasa Jerman 
r) Fotografi 
s) Jurnalistik 
t) Broadcasting 
u) Sinematografi 
v) Mengemudi 
w) Desainer (rancangan busana) 
x) Aeromodeling 
y) Bina Vokalia 
z) Peternakan 
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3) Untuk Program Penjurusan Bahasa 

Sekolah dapat memilih beberapa mata pelajaran dalam daftar  MPP di bawah ini yang 
dapat juga dijadikan sebagai kajian dalam Pengembangan Diri. 
 

a) Pendidikan Agama lanjutan 
(wajib untuk satuan pendidikan 
berciri khas keagamaan) 

b) Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 

c) Penjas (dapat terdiri dari: Atletik, 
Basket, Renang, Sepak bola, 
Bowling, Catur, Bulu tangkis, 
Bridge, dsb sesuai dengan minat 
peserta didik dan kemampuan 
sekolah) 

d) Pendidikan Multikultur 
e) Sejarah 
f) Geografi 
g) Ekonomi 
h) Sosiologi 
i) Biologi 
j) Fisika 
k) Kimia 
l) Matematika 

m) Seni musik 
n) Seni tari (klasik dan modern Seni 

drama 
o) Seni pahat 
p) Bahasa Mandarin 
q) Bahasa Arab  
r) Bahasa Perancis 
s) Bahasa Jepang 
t) Bahasa Jerman 
u) Fotografi 
v) Jurnalistik 
w) Broadcasting 
x) Sinematografi 
y) Mengemudi 
z) Desainer (rancangan busana) 
aa) Aeromodeling 
ä) Bina Vokalia 
ö) Peternakan 

 
2) Untuk Program Keagamaan 

Sekolah dapat memilih beberapa mata pelajaran dalam daftar MPP di bawah ini yang 
dapat juga dijadikan sebagai kajian dalam Pengembangan Diri. 
a. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 
b. Penjas (dapat terdiri dari: Atletik, 

Basket, Renang, Sepak bola, 
Bowling, Catur, Bulu tangkis, 
Bridge, dsb sesuai dengan minat 
peserta didik dan kemampuan 
sekolah 

c. Sejarah 
d. Geografi 
e. Ekonomi 
f. Sosiologi 
g. Biologi 
h. Fisika 
i. Kimia 
j. Matematika 
k. Pendidikan Multikultur 

m. Seni tari (klasik dan modern) 
n. Seni drama 
o. Seni pahat 
p. Bahasa Mandarin 
q. Bahasa Arab  
r. Bahasa Perancis 
s. Bahasa Jepang 
t. Bahas Jerman 
u. Fotografi 
v. Jurnalistik 
w. Broadcasting 
x. Sinematografi 
y. Mengemudi 
z. Desainer (rancangan busana) 
aa. Aeromodeling 
ä. Bina Vokalia 
ö. Peternakan 

33 
 



l. Seni musik 
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3) Untuk Non Penjurusan 
Sekolah dapat memilih beberapa mata pelajaran dalam daftar MPP yang dapat juga 
dijadikan sebagai kajian dalam Pengembangan Diri. 
 

1) Pendidikan Agama lanjutan * 
2) Bahasa Inggris lanjutan 
3) Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) 
4) Biologi 
5) Fisika 
6) Kimia 
7) Ekonomi/Akutansi 
8) Sejarah 
9) Geografi 
10) Sosiologi 
11) Antroplogi 
12) Penjas (dapat terdiri atas Atletik, 

Basket, Renang, Sepak bola, 
Bowling, Catur, Bulu tangkis, 
Bridge, dsb sesuai dengan minat 
peserta didik dan kemampuan 
sekolah) 

13) Pendidikan Multikultur 

14) Seni musik 
15) Seni tari (klasik dan modern) 
16) Seni drama 
17) Seni pahat 
18) Bahasa Mandarin 
19) Bahasa Arab 
20) Bahasa Perancis 
21) Bahasa Jepang 
22) Bahasa Jerman 
23) Fotografi 
24) Jurnalistik 
25) Broadcasting 
26) Sinematografi 
27) Mengemudi 
28) Desainer (rancangan busana) 
29) Aeromodeling 
30) Bina Vokalia 
31) Peternakan 
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