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Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

 

Kasus beberapa pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, TK, KB,  sebagai berikut: 

1. MBS di TK atau PAUD/KB di Kab. Sikka belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan 

kurangnya kesadaran OT akan pentingnya pendidikan bagi bagi anaknya. Berbagai 

usaha sudah dilakukan dengan komite sekolah tetapi hasilnya belum optimal. Usaha apa 

yang perlu dilakukan agar masyarakat memiliki respons positif terhadap pendidikan TK 

dan PAUD? Jawab: salah satunya dengan membuat pembelajaran yang menarik dan 

kreatif sehingga OT berminat untuk memasukkan anaknya ke PAUD. Lainnya yaitu 

dengan mensosialisasikan pada masyarakat dengan mempromosikan pada OT untuk 

mau mengikutkan anaknya pada 2 hari sekolah gratis (trial class). Ini diharapkan dapat 

merangsang kesadaran OT dan memberikan kesempatan OT agar terbuka wawasan 

berfikirnya sehingga dapat merasakan manfaat PAUD yang sangat menyenangkan bagi 

dunia anak. 

2. Masyarakat dan Dinas kurang memberi perhatian pada pengembangan PAUD. Ini 

disebabkan karena keadaan sosial ekonomi masyarakat yang rendah (di Kab. Sikka). 

Jawab: tahun ini Dinas (di Kab. Sikka) mulai menerima dana rintisan untuk KB sebesar 

Rp. 20 juta dari Pusat. Pendanaan tidak selalu dari pusat, melainkan dapat dari Dinas 

Kabupaten dengan adanya otda. 

3. PAUD selama ini belum ada acuan kurikulum seperti di TK. Seperti di Muaro Jambi 

menggunakan kurikulum TK yang direndahkan kemampuan dasarnya. Apakah tidak 

ada kurikulum untuk PAUD non-formal? Jawab: ada yaitu dalam bentuk Standar 

Perkembangan Anak usia lahir sampai dengan usia 6 tahun. 

4. Terjadi pergesekan antara PAUD dan TK. Dalam satu kelurahan terdapat beberapa 

tempat PAUD dan TK dan disarankan agar pusat membuat kebijakan yang mengatur 

jarak lokasi PAUD dan TK dalam satu lokasi. Jawab: perijinan TK dan PAUD sudah 

ada aturannya, namun pendirian TK/PAUD tetap ditentukan oleh daerah setempat. 

5. Apakah tenaga pendidikan di PAUD sifatnya memang sukarela? Selama ini PAUD tidak 

ada program pengajarannya dan apa harus ada program pengajarannya? Jawab: untuk 

PAUD terintegrasi dengan POSYANDU yang biasanya disebut POS PAUD yang 

memang berasal dari tenaga sukarela ibu rumah tangga yang aktif di PKK. PAUD 



Kapita Selekta 2 

memang dirintis dari usaha sukarela dahulu. Dengan berkembangnya Direktorat PAUD 

maka sekarang mulai bermunculan dana-dana blok grant untuk PAUD. Namun tidak 

sepenuhnya dinikmati langsung tetapi diserahkan secara bertahap. 

6. Apakah administrasi penilaian dan pembelajaran PAUD seperti TK? Jawab: perbedaan 

PAUD dan TK terletak pada usia anak didik. Oleh karena itu, pembelajaran dan cara 

penilaiannya sama. 

7. Bagaimana persyaratan penyelenggaraan PAUD? Jawab: persyaratannya mencakup: 

anak didik, tempat pembelajaran, tenaga pendidik/pengelola, program pembelajaran, 

surat permohonan ke dinas pendidikan. 

8. Penilaian individu dengan berbagai alat penilaian seperti, observasi, catatan anekdot, 

unjuk kerja, hasil karya, dsb akan sangat merepotkan guru. Apakah boleh dengan hanya 

membuat penilaian SKH saja? Jawab: penilaian tidak cukup hanya dilakukan SKH tetapi 

perlu dirangkum dengan menggunakan berbagai alat penilaian. 

9. Apakah dimungkinkan SD, TK, KB, dan TPA menjadi satu lembaga seperti di South 

Australia mengingat pada jenjang pendidikan tersebut pendekatan pembelajarannya 

adalah bermain sambil belajar? Jawab: dalam satu lembaga pendidikan bisa saja terdiri 

dari SD, TK, KB, dan TPA seperti di luar negri. Hal ini sangat bergantung pada 

kemampuan yayasannya. 

10. Masyarakat sangat menyambut baik adanya PAUD di masyarakat, tetapi pelaksana 

lapangan sering terjadi silang pendapat antara keberadaan TK dan PAUD (KB) yang 

pada umumnya ditangani oleh PLS? Jawab: PAUD dapat dikatakan sebagai payungnya, 

meliputi: TK, KB, TPA, Pos PAUD. Semuanya memiliki porsi berbeda dimana acuannya 

adalah usia anak. 

11. Apa perbedaan antara TK dan KB? Jawab: antara TK dan KB tidaklah ada perbedaan 

yang signifikan dari segi pembelajaran, perbedaannya pada acuan utama yaitu usia: TK 

anak usia 4-6 tahun dan KB anak usia 2-4 tahun. TK berada pada jalur pendidikan 

formal sedangkan KB pada jalur pendidikan non formal. 

12. Apakah anak harus melalui PAUD sebelum ke TK dan SD? Jawab: tidak ada 

ketentuannya dan TK bagian dari PAUD yang berada pada jalur pendidikan formal. 

13. Wisuda bagi anak yang lulusTK diperbolehkan atau tidak? Jawab: tidak ada ketentuan 

mengenai boleh tidaknya wisuda di TK. Pada awalnya wisuda di TK itu hanya sebagai 
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perayaan biasa saja yang kemudian berkembang menjadi satu tradisi seperti orang 

dewasa. 

14. Apakah penilaian untuk PAUD bisa dapat dibuat lebih sederhana, seperti dicantumkan 

pada silabus semester/bulanan/mingguan? Jawab: penilaian tercantum ada di silabus 

tetapi hanya besarannya, sedangkan penilaian harian dapat dimasukkan setiap hari di 

SKH yang kemudian dirangkum perminggu atau bulan atau semester yang kemudian 

menjadi bahan acuan untuk pelaporan bagi orang tua.  

15. Apakah tutor untuk PAUD selalu wanita? Jawab: Tidak ada ketentuan jenis kelamin 

untuk menjadi tutor paud asalkan yang bersangkutan memiliki kecintaan terhadap anak, 

sabar menghadapi anak dan memiliki keinginan untuk belajar tentang disiplin 

pendidikan anak usia dini. 

16. Bila jumlah anak dalam satu kelas 40 orang dan guru hanya satu orang, bagaimana 

pemecahan mengelola kelas besar dengan model pengembangan berdasarkan minat, 

mengingat terlalu banyak area yang ada dan anak akan tersebar diberbagai area 

tersebut? Jawab: untuk mengelola TK dengan jumlah anak yang terlalu banyak cukup 

sulit. Hal ini bisa diatasi dengan melibatkan orang tua di sekolah, yaitu secara bergiliran 

OT diminta untuk membantu KBM di kelas. Melalui komunikasi yang baik tentu OT 

tidak akan merasa keberatan. 

17. Bagaimana mengatasi anak yang lebih tertarik pada sudut pengembangan/pusat minat? 

Jawab: Jika anak tertarik pada pusat minat biarkan saja mereka bermain disana, namun 

guru sebagai pendidik hendaknya tetap menstimulasi anak untuk melakukan kegiatan 

pada pusat minat lainnya. 

18. Bagaimana menangani anak hiperaktif? Jawab: anak hiperaktif perlu difasilitasi secara 

khusus di sekolah. Namun, apabila hal ini tidak dimungkinkan, dapat menjalin kerjasama 

dengan OT dalam hal keterlibatan di dalam pendidikan anaknya. OT dapat diminta 

untuk membantu guru saat KBM secara bergiliran untuk mengatasi anak-anak yang 

bermasalah. 

19. Di Kelompok Bermain/KB masih memakai silabus yang umum seperti TK. Apakah 

format silabus untuk KB sama dengan TK? Jawab: tidak ada aturan harus sama, tetapi 

jika KB akan mengadopsi model program silabus TK diperkenankan. 
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20. Apakah anak usia 2-3 tahun jumlah temanya dalam satu semester harus 8? Jawab: 

jumlah tema untuk satu semester tidak ada ketentuan berapa banyak dan semua itu 

tergantung dari perencanaan mingguan dan tema yang dipilih sehingga semua indikator 

yang ada dapat dibagi habis dalam tema-tema yang menjadi pilihannya. Hal terpenting 

dalam pemilihan tema memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan tema, misalnya: tema 

sebaiknya berasal dari lingkungan terdekat anak dan yang dapat memberikan 

stimulasi/motivasi/mendorong anak dalam melakukan aktivitas di sekolah: dari hal 

yang konkrit ke abstrak. 

21. Bagaimana membuat pembelajaran Tematik di PAUD bisa berlanjut di SD (mengingat 

anak usia 0-8 tahun adalah “golden age”) sehingga pelajaran terlihat saling 

berkesinambungan? Jawab: saat ini telah ada aturan di Permendiknas No. 22 tahun 2006 

bahwa SD kelas I s.d III dapat menggunakan pembelajaran tematik. 

22. Berikan contoh kalau memang anak yang pernah mengikuti PAUD lebih siap 

bersekolah dibandingkan dengan anak SD? Jawab: pada minggu pertama anak SD 

masuk sekolah akan dapat terlihat perbedaan antara anak yang pernah bersekolah di 

PAUD dengan anak yang belum pernah sama sekali. Pada umumnya anak yang pernah 

mengalami pendidikan di PAUD akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

barunya dibandingkan yang tidak. Anak yang mengalami PAUD pada hari pertama di 

SD bisa langsung ditinggal oleh orang tuanya, tetapi tidak demikian bagi anak yang 

belum pernah. Hasil penelitian menunjukkan bahwaanak yang mengalami pendidikan 

melalui PAUD lebih mandiri dan lebih mantang secara emosional. 

23. Apakah dalam SKM dengan indikator mendengarkan cerita harus dituliskan judul 

ceritanya? Jawab:  sebaiknya judul cerita tidak perlu dicantumkan pada SKM, karena 

untuk satu indikator, misalnya “mendengarkan cerita” dalam satu minggu dapat 

diberikan beberapa kali sehingga akan banyak judul cerita yang harus ditulis (sebaiknya 

judul cerita ditulis di SKH saja). 

24. Apakah dalam penyusunan SKM model pembelajaran minat boleh memasukkan 

berbagai aspek pengembangan pada satu area? Misalnya, pada area seni dicantumkan 

indikator dari aspek kognitif ataupun fisik motorik? Jawab: boleh dan memang demikian 

seharusnya. 
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25. Apakah ada kurikulum PAUD untuk pendidikan non formal? Jawab: ada, yaitu Standar 

Perkembangan Anak Usia Lahir sampai dengan 6 tahun. 

26. Apakah PAUD dapat mengeluarkan Surat Keterangan Belajar? Jawab: pemberian Surat 

Keterangan Belajar tergantung pada kebijakan lembaga yang bersangkutan. Tidak ada 

larangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan di pendidikan non formal selama 

menerangkan bahwa anak telah mengikuti pendidikan di lembaga tersebut. 

27. PAUD terintegrasi telah tumbuh menjamur di beberapa provinsi, namun sampai saat ini 

kurang mendapat perhatian dari pihak Dinas dan Pusat dalam hal pelatihan tenaga 

gurunya seperti di TK? Jawab: untuk pelatihan pusat memberikan kesempatan yang 

sama baik itu untuk PAUD maupun TK. Namun, jumlah pesertanya masih sangat 

terbatas. Pusat akan tetap memperhatikan perkembangan SDM PAUD daerah, namun 

untuk kemajuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh penerimaan pelatihan, tetapi 

dapat juga dengan belajar dengan teman atau belajar mandiri. 

28. Penyelenggaraan PAUD di biayai secara gratis, seperti pengalaman di Muaro Jambi. 

Apakah untuk ketentuan administrasi, cara penilaian pembelajarannya harus sama. 

Jawab: suatu penilaian pembelajaran tidaklah ditentukan oleh gratis atau tidaknya 

pendidikan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil belajar anak didik. 

Jadi tidak ada perbedaan cara penilaian antara PAUD dan TK, karena TK termasuk 

dalam PAUD. 

29. Mengingat PAUD ada yang gratis (seperti di Muaro Jambi) sehingga lebih diminati 

oleh OT. Bagaimana mengatasi agar TK juga diminati OT sehingga dapat menambah 

siswa? Jawab: agar TK menarik minat OT maka dapat dilakukan berbagai cara. 

Misalnya, memberikan “trial class” (kelas percobaan) sebagai promosi kepada OT atau 

menyajikan suatu pembelajaran TK yang dapat menarik minat anak dan OT. 
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Pendidikan Dasar 

 
 
1. Pertanyaan : Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global apa dimasukkan ke dalam 

semua mata pelajaran? 
 Jawab : Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari 

semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal 
(panduan pengembangan KTSP-BSNP) 

 
2. Pertanyaan : KKM sekolah menuju ke kriteria ideal 7,5. Sekolah kami hanya 6, apa boleh? 
 Jawab : Boleh saja, hal ini karena mengacu kepada rambu-rambu yang dikeluarkan 

BSNP bahwa angkah untuk menentukan KKM adalah dari 0 – 100, jadi tidak 
harus mengacu pada angka ideal 7,5 

 
3. Pertanyaan : Bagaimana caranya apabila ada anak pindahan dari sekolah lain yang KKMnya 

lebih rendah dari sekolah kami 
 Jawab : Untuk mensinkronkan KKM sekolah anda dengan sekolah peserta didik 

tersebut adalah dengan melakukan placement test terhadap anak bersangkutan 
 
4. Pertanyaan : Bagaimana dengan penambahan 4 jam pelajaran tambahan, apakah berlaku 

untuk SD? 
 Jawab : Ya, sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh BSNP bahwa seluruh 

satuan pendidikan dapat menambah 4 jam pelajaran per minggu maksimal 
sebagai jam tambahan dari struktur program yang ada. 

 
5. Pertanyaan : Apakah sistem penilaiannya sama dengan KBK? 
 Jawab : Sistem penilaian KTSP sama dengan KBK yaitu penilaian berdasarkan proses 

dan hasil (classroom assessment) 
 

6. Pertanyaan : Apa persamaan dan perbedaan KBK dan KTSP ? 
 Jawab : Persamaan: KBK dan KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan 

mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Perbedaannya: 
KBK kurikulum yang dikembangkan secara sentralistik/pusat dan 
diimplementasikan oleh sekolah/satuan pendidikan, KTSP dikembangkan dan 
diimplementasikan oleh sekolah/satuan pendidikan. 

 
7. Pertanyaan : Apakah SK dan KD tidak boleh berubah ? 
 Jawab : SK dan KD merupakan standar nasional yang dikuatkan dengan permendiknas 

nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Jadi, SK dan KD tidak boleh berubah 
namun boleh diperkaya. 

 
8. Pertanyaan : SK dan KD tidak boleh berubah, indikator dikembangkan sekolah, dan 

bagaimana dengan UAN nya ? 
 Jawab : itu tidak menjadi masalah karena UAN yang susun secara sentralistik mengacu 

pada SK dan KD yang terdapat di dalam standar isi. 
 
 
9. Pertanyaan : Apa bisa 1 orang guru mengajar semua mata pelajaran di IPA/IPS ? 
 Jawab : Pendekatan pembelajaran IPA/IPS terpadu merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran, dalam prakteknya dapat diajarkan oleh satu guru dan juga 
dengan cara team taching. 
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10. Pertanyaan : Apa pembuatan RPP itu 1 SK dan 1 KD saja ? 
 Jawab : Sebaiknya ya, hal ini agar mudah dalam pendistribusian alokasi waktunya. 
 
11`. Pertanyaan : Bagaimana mengisi raport untuk pengembangan diri ? 
 Jawab : Untuk pengembangan diri dirapor dicantumkan secara kualititatif, dan 

diberikan deskripsi yang menggambarkan proses kegiatan dan ketercapaian 
tugas perkembangan peserta didik sebagai penjelasan  nilai yang 
 
Format 1 : 

Petunjuk Pengisian  :  

Jenis kegiatan diisi  :  1.  Kegiatan Pelayanan Konseling 
   2. Kegiatan Ekstrakurikuler 
   3. Kegiatan Pengembangan Diri yang Tidak  
Terprogram 
Nilai  : Nilai dalam bentuk kualitatif  
Keterangan : Narasi dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan proses kegiatan dan 

ketercapaian tugas perkembangan peserta didik sebagai penjelasan  nilai yang 
diberikan. 

Kegiatan Jenis Nilai Keterangan 

 
 
 
 
 
 
Pengembangan 
Diri 

 
 
 
1.Pelayanan Konseling  
 

 
A 

Siswa aktif dan antusias dalam 
proses pelayanan konseling dan 
telah mencapai hasil perkembangan 
diri yang positif. 

 
B 

Siswa mengikuti kegiatan 
pelayanan konseling dengan baik 
dan hasil perkembangan diri akan 
lebih optimal, jika siswa aktif dan 
antusias. 

 
B 
(PK) 

Siswa mengikuti kegiatan 
pelayanan konseling dengan baik 
dan hasil perkembangan diri akan 
lebih optimal, apabila siswa 
meningkatkan.......... (tuliskan 
kebalikan dari perilaku negatif siswa 
yang memerlukan perhatian khusus). 

 
2. (Tuliskan jenis kegiatan 

ekstra yang diikuti siswa) 
 

 
A 

Siswa rajin mengikuti kegiatan dan 
mencapai prestasi yang 
memuaskan, sehingga 
pengembangan diri siswa optimal. 

 
B 

Siswa mengikuti kegiatan dengan 
baik dan akan lebih baik lagi 
hasilnya jika siswa lebih rajin dan 
serius. 

 
 
3. Kegiatan 

Tidak Terprogram 
 

 
A 

Siswa menunjukkan pembiasaan 
berperilaku yang baik dan 
bertanggung jawab. 

 
B 

Siswa menunjukkan kecenderungan 
pembiasaan berperilaku baik dan 
akan lebih baik lagi jika siswa 
meningkatkan ........... (tuliskan 
perilaku pembiasaan yang harus 
dimiliki siswa, seperti : kedisiplinan, 
tanggung jawab, dll). 
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Format 2 : 
 

Pengembangan Diri 

 
Nilai rata-rata A:  
Proses pengembangan diri siswa melalui kegiatan pelayanan konseling, ekstrakurikuler dan 
pembiasaan berperilaku menunjukkan hasil yang sangat baik, ditunjukkan dengan peningkatan ..... 
(tuliskan prestasi dan perilaku positif, seperti : kedisiplinan, kerajinan, kerja sama, tanggung jawab, prestasi 
hasil belajar, kematangan diri sesuai dengan perkembangan usianya). 
 
Nilai rata-rata B:  
Proses pengembangan diri siswa melalui kegiatan pelayanan konseling, ekstrakurikuler dan 
pembiasaan berperilaku menunjukkan hasil yang baik, ditunjukkan dengan peningkatan ..... (tuliskan 
prestasi dan perilaku positif), dan diharapkan hasilnya akan optimal apabila ada peningkatan dalam .... 
(tuliskan perilaku yang perlu ditingkatkan) dan adanya perhatian dari orang tua. 
 
 
Petunjuk Pengisian : 
- Di isi penilaian kualitatif dalam bentuk narasi untuk kegiatan ekstrakurikuler, pelayanan konseling, dan 

kegaiatan tidak terprogram (pembiasaan). 
- Narasi dalam bentuk deskrepsi harus mengandung motivasi dan mendidik agar peserta didik menjadi 

lebih baik, lebih termotivasi dan atau lebih berkembang sesuai dengan tingkatan kompetensi dan tugas 
perkembangan yang akan dicapai, serta  penggunaan kata atau kalimat tidak boleh bersifat negatif atau 
memberikan labeling pada siswa. 

 
12. Pertanyaan : Apakah KTSP itu harus lengkap semua silabus dan rpp semua mata pelajaran? 
 Jawab : Ya, karena silabus dan RPP merupakan lampiran dari KTSP dan dapat 

diperbaiki dan disempurnakan apabila dianggap perlu. 
 

13. Pertanyaan : Sampai kapan berlakunya KTSP ? 
 Jawab : Masa berlaku KTSP tergantung kepentingan dan kebutuhan sekolah, karena 

KTSP setiap saat dapat diperbaiki dan disempurnakan sesuai kebutuhan 
peserta didik pada saat itu. 

14. Pertanyaan : Apakah pembelajaran tematik harus mengaitkan semua mata pelajaran? 
 Jawab : Tidak harus semua mata pelajaran harus dipadukan, dapat memadukan 

beberapa mata pelajaran saja. 
 

15. Pertanyaan : Dalam dokumen 1 KTSP, ada visi, misi, tujuan sekolah. Apa boleh ditambah 
dengan indikator? 

 Jawab : Tidak perlu 
 
16. Pertanyaan : Apa boleh dokumen 1 KTSP yg disahkan tanpa dokumen 2 
 Jawab : Tidak boleh, kerena silabus dan RPP merupakan lampiran KTSP (dokumen 1) 

 
17. Pertanyaan : Bagaimana pembelajaran IPA terpadu, karena dalam 1 semester hanya ada 

biologi atau fisika saja? 
 Jawab : Untuk menerapkan pembelajaran IPA terpadu dapat dilakukan dengan 

memadukan SK/KD lintas semester pada kelas yang sama. 
 

18. Pertanyaan : Bagaimana strategi mengajar IPA/IPS terpadu di SMP? 
 Jawab :  

Strategi pelaksanaan pembelajaran IPA/IPS terpadu mencakup: 
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 Perencanaan: menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan, mempelajari SK dan KD dari 
bidang kajian yang akan dipadukan yang dituangkan dalam pemetaan, menentukan tema, 
menyususn RPP 

 Pelaksanaan pembelajaran: Kegiatan awal/pendahuluan, kegiatan inti. Kegiatan 
akhir/penutup dan tindak lanjut 

 Penilaian 
 
19. Pertanyaan : Dalam jadwal pelajaran kelas 1 sampai 3, apakah ditulis tematik saja atau 

mata pelajarannya? 
 Jawab : Bisa keduanya, tergantung sekolah. Akan tetapi untuk memudahkan 

administrasi,  sekolah dapat menggunakan mata pelajaran dalam 
penjadwalannya, namum pendekatan pembelajaran harus tematik. 

 
20. Pertanyaan : Dalam RPP, apakah SK, KD dan indikator ditulis lagi? 
 Jawab : Berdasarkan rambu-rambu dari BSNP, di dalam RPP komponen SK, KD, dan 

indikator harus ditulis lagi, hal ini bertujuan  untuk mendeteksi 
pencapaiannya. 

21. Pertanyaan : Bagaimana mengenai rapor untuk 2007/2008? 
 Jawab : Mengacu pada standar penilaian, bentuk rapor yang digunakan untuk KTSP 

adalah satu nilai untuk satu mata pelajaran dan diberikan deskripsi singkat 
terhadap pencapaian aspek dalam mata pelajaran tersebut. 

 
22. Pertanyaan : Apakah puskur membuat program produktif untuk SMK? 
 Jawab : Tidak, program produktif untuk SMK dikembangkan oleh direktorat 

kejuruan. 
 

23. Pertanyaan : Apakah IPS terpadu, sedangkan dalam SI masih terkotak-kotak ada mata 
pelajaran sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah? 

 Jawab : Untuk menerapkan pembelajaran IPS terpadu dapat dilakukan dengan 
memadukan SK/KD lintas semester 

 
24. Pertanyaan : Menurut saya, pemerintah terlalu mudah untuk melakukan perubahan 

terhadap kurikulum, sebetulnya tidak bermasalah yang signifikan tetapi 
diubah menjadi kurikulum yang sekarang dinamakan KTSP. Apakah 
pemerintah mempunyai data yang akurat yang  menyebabkan kurikulum yang 
sudah ada ini harus diubah menjadi KTSP? 

 Jawab : Sebelum melakukan perubahan pemerintah telah melakukan kajian yang 
mendalam kurikulum sebelumya (kurikulum 1984 dan 19994) analisis konten, 
alokasi waktu, implementasi kurikulum dan juga melihat perbandingan 
dengan negara lain.  

 
25. Pertanyaan : Dulu kita pernah menggunakan kurikulum KBK, lalu kurikululum 2004. 

sekarang belum lagi 10 tahun kurikulum sudah diubah menjadi kurikulum 
ktsp. Sebenarnya bagaimana sih? Apakah kurikulum 2004 atau kurikulum 
KBK itu sudah dianggap gagal? 

 Jawab : KBK merupakan cikal bekal dari Standar Isi, yang mana di dalamnya terdapat 
SK dan KD mata pelajaran. 80 % SK dan KD yang terdapat dalam Standar isi 
berasal dari KBK. 
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26. Pertanyaan : Kami di sekolah rasanya seperti kelinci percobaannya orang pusat. Ketika 
orang pusat yang sangat ahli memperoleh ilmu baru, kita buru-buru langsung 
menanggapi dan melakukan perombakan. Nanti pembaharuan yang satu 
belum lagi dilaksanakan dengan sempurna ada lagi perintah menjalankan 
sesuatu yang baru. Terus kapan pendidikan yang sedang berlangsung di 
sekolah kami bisa aman dari gangguan pembaharuan itu? 

 Jawab : Jika permbaharuan yang dilakukan menuju ke arah yang lebih baik, kenapa 
harus berhenti. 

 
27. Pertanyaan : Pada silabus ada indikator yang harus dibuat sendiri oleh kami. Pada 

kurikulum KBK sudah ada indicator. Sebenarnya yang enak adalah KBK 
karena kami tidak perlu menyusun indicator lagi. Apakah kami diperbolehkan 
menggunakan kurikulum KBK untuk mengambil indokatornya? 

 Jawab : Bagi SK dan KD yang sama boleh saja. 
 
28. Pertanyaan : Menurut saya mulok adalah meningkatkan potensi yang ada di daerah bukan 

mata pelajaran yang sifatnya internasional seperti bahasa inggris. Tetapi di 
beberapa daerah dan beberapa sekolah ada yang muloknya adalah bahasa 
inggris dan computer. Ini bagaimana? Dimana muloknya? 

 Jawab : Apabila sekolah beranggapan bahasa inggris merupakan suatu kebutuhan 
yang relevan untuk kebutuhan lokal boleh-boleh saja, misalnya di sekolah-
sekolah di sekitar pantai Kute Bali menjadikan bahasa inggris sebagai muatan 
lokal. 

 
29. Pertanyaan : Berapa banyakkah mulok yang diperbolehkan dilaksanakan di sekolah? 
 Jawab : Dalam struktur kurikulum dicantumkan bahwa muatan lokal setara dengan 2 

jam pelajaran. 
 
30. Pertanyaan : Apakah setiap siswa harus mengikuti mulok yang sama? 
 Jawab : Ya, karena muatan lokal disusun dan diimplementasikan oleh sekolah  
 
31. Pertanyaan : Mengapa mulok harus ada silabusnya yang juga memuat SK dan KD? 

Mengapa penyusunan SK dan KD nya dibebankan kepada sekolah? 
 Jawab : Karena mulok dikembangkan oleh sekolah, maka sekolah yang lebih tahu SK 

dan KD yang akan dicapai. 
 
33. Pertanyaan : Pada penentuan tema-tema untuk tematik, apakah kita hanya menggunakan 

acuan yang telah ada atau boleh menetapkan sendiri? 
 Jawab : Tema-tema yang ada panduan yang ada adalah contoh, jadi sekolah dapat 

memilih tema-tema yang relevan dengan situasi dan kondisi peserta didik dan 
lingkungan sekolah. 

 
34. Pertanyaan : Bagaimana mengkaitkan tema-tema yang telah ada dalam bentuk silabus dan 

rpp? Apakah kalau melihat contoh yang ada khususnya pada rpp-nya seolah-
olah dalam satu hari siswa akan mengikuti lima mata pelajaran, padahal pada 
jadwal yang juga ada pada contoh kelas satu satu harinya hanya 3 mata 
pelajaran? Bila satu hari siswa mengikuti lima mata pelajaran berarti sama 
dengan anak smp atau sma, belum lagi beban buku yang harus dibawa siswa 
ke sekolah, apakah ini tidak mengganggu kesehatan anak? 

 Jawab : Satu tema dapat dijabarkan beberapa RPP, dan satu RPP digunakan untuk 
satu kali pertemuan, jadi satu tema tidak dipelajari dalam satu hari. 
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35. Pertanyaan : Penilaian yang sekarang kan ada bermacam-macam, seperti ada performans, 
ada produk, ada portofolio dan sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa 
ujian yang sifatnya nasional nantinya hanya bersifat pilihan ganda saja. Lalu 
apa gunanya kita melakukan penilaian seperti itu semuanya? 

 Jawab : Hal ini karena yang diujikan secara nasional tidak semua SK dan KD yang 
terdapat dalam satu mata pelajaran. 

 
36. Pertanyaan : Mata pelajaran apa saja yang ada penilaian produknya? Kalau kita akan 

melakukan penilaian produk, apa saja yang harus kami siapkan? Apakah setiap 
satu KD harus ada penilaian produknya? 

 Jawab : Mata pelajaran yang cendrung menerapkan penilaian produk adalah mata 
pelajaran seni dan budaya, IPA, dan bahasa Indonesia/ Inggris. 

 
37. Pertanyaan : Apakah benar bahwa penilaian proyek itu mencakup berbagai mata pelajaran? 
 Jawab : Tidak, penilaian proyek dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran. 
 
 
38. Pertanyaan : Skor don bobot, mana yang paling tepat menentukan skor atau bobot? Skor 

dan bobot menjadi masalah. (Guru tidak bisa membedakan antara skor dan 
bobot). 

 Jawab : Skor adalah perolehan siswa terhadap satu jawaban, misalnya uraian skornya 
bisa lebih dari 1 tidak sperti di pilihan ganda. Bobot untuk menentukan 
kedalaman atau kompleksitas dari satu soal, makin tinggi bobotnya berarti 
soal itu tingkat kesukarannya makin tinggi. 

 
39. Pertanyaan : Gimana dengan sekolah lain yang tidak memiliki LCD, apa alternatifnya. 
 Jawab : Dapat menggunakan OHP atau bahan-bahan difotokopi. 
 
40. Pertanyaan : Permasalahan yang sering muncul dalam pelatihan/bimbingan profesional 

ialah pada Penilaian, seperti mengapa penilaian masih saja dilakukan di 
tingkat nasional dan tidak pada tingkat satuan pendidikan? Pertanyaan ini 
juga diikuti dengan mengapa kok hanya tiga matapelajaran itu saja dan 
mengapa tidak semuanya saja? Pertanyaan tentang penilaian juga 
menyangkut tentang pembuatan skor, membuat pembobotan, dan 
menentukan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Peserta pada sekolah 
paling baikpun tidak dapat membedakan antara skor dan bobot, hubungan apa 
yang terjadi antara skor dan bobot. Pada beberapa sekolah telah 
melaksanakan KTSP dengan segala keterbatasannya. Masih dalam penilaian, 
di hampir banyak peserta yang mengikuti pelatihan ini nampaknya sering 
terhenti dalam menjbarkan indikator yang ada, padahal indikator itu sendiri 
masih dapat diuraikan lebih rinci dan lebih terukur lagi, seperti pemahaman 
identifikasi, diskusi, pemaknaan diskusi dan identifikasi dan terminologi 
lainnya sering berhenti sampai disitu, sehingga pemahaman diskusi maupun 
identifikasi dipahami secara beragam oleh para peserta. 

 Jawab : Untuk mengetahui mutu pendidikan di Indonesia, maka penilaian dilakukan di 
tingkat nasional. Sebetulnya tidak hanya tiga matapelajaran saja yang diujikan 
(UN), tetapi semua mata pelajaran lainnya (US). 

 
41. Pertanyaan : Pada sekolah kejuruan ada pemahaman berbeda dengan sekolah umum 

lainnya, khususnya dalam memahami indikator dan materi, bahkan ada 
pembiasan pemahaman pada penjabaran dari Kompetensi dasar pada standar 
isi ke indikator, beberapa peserta menjabarkannya persis seperti apa yang 
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dicontohkon oleh tabel silabus pada contoh KTSP buatan BSNP, ada yang 
menjabarkannya dalam bentuk materi. 

 Jawab : Sebagai panduan penyusunan KTSP digunakan panduan yang dibuat oleh 
BSNP 

 
 
 
42. Pertanyaan : Mengapa SKBM sekarang menjadi KKM ? 
 Jawab : Pada dasarnya sama saja hanya istilahnya saja yang berbeda. 
 
43. Pertanyaan : SKBM kriterianya ada esensial, mengapa KKM tidak ada kriteria esensial ? 
 Jawab : Karena dalam standar isi, kompetensi sudah esensial (kompetensi sudah 

minimal). 
 
44. Pertanyaan : Bagaimana penilaian potofolio ? 

Jawab : Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 
kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta 
didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya 
peserta didik yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dari proses 
pembelajaran dan membandingkan hasil setiap karya tersebut. Dan pada 
setiap hasil karya peserta didik diungkapkan kekuatan dan kelemahannya, 
sehingga peserta didik memiliki catatan-catatan yang dapat memperbaiki hasil 
karyanya.  

   
45. Pertanyaan : Apakah kegiatan eksperimen dalam IPA dapat dilihat sebagai penilaian 

performance dan projek ? 
 Jawab : Ya, karena kita lihat unjuk kerjanya. Demikian juga proyek karena dari 

kegiatan eksperimen itu dapat membuat suatu benda atau karya tulis 
 
46. Pertanyaan : Karya tulis dan menyusun teks pidato bisa dimasukan dalam portofolio ? 
 Jawab : Ya, karena merupakan hasil karya siswa yang dapat dinilai hasilnya. 
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47. Pertanyaan : Bagaimana keterkaitan kuri 94 - 2004 dan KTSP 
 Jawab :  

 
 

PERBANDINGAN STRUKTUR PROGRAM DAN MATA PELAJARAN PADA 
KURIKULUM 94, KURIKULUM 2004, DAN   STANDAR ISI 

 
Keterangan: 

 Pada Kurikulum 1994 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdiri sendiri, 
sedangkan pada Kurikulum 2004 Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial bergabung 
menjadi satu tetapi pada Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial 
kembali menjadi berdiri sendiri 

 Pada Kurikulum 2004 mata pelajaran IPA diubah menjadi Pengetahuan Alam kemudian pada 
Standar Isi kembali lagi menjadi mata pelajaran IPA 

 Pada Standar Isi mp Kerajinan Tangan dan Kesenian berubah namanya menjadi Seni budaya dan 
keterampilan sedangkan di UU Sisdiknas nama mp tsb adalah Seni dan Budaya 

 Pada Kurikulum 2004 mp Pendidikan Jasmani dan Kesehatan diubah namanya menjadi Pendidikan 
Jasmani selanjutnya di Standar Isi namanya diubah  menjadi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan diambil dari kelompok mp padai Standar Isi  

 
 
 
 
 
 

Kurikulum 94 Kurikulum 2004 Standar Isi 

Mara pelajaran A. Mata Pelajaran A. Mata Pelajaran Kelompok Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Pendidikan Agama 1. Pendidikan Agama 
a. kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia 
(etika, budi pekerti, atau 
moral) 

Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

Pendidikan 
Kewarganegaraan dan 
Pengetahuan Sosial 

2. Pendidikan 
Kewarganegaraan  

b. kelompok mata pelajaran 
kewarganegaraan   dan 
kepribadian  

 

Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 3.  Bahasa Indonesia c. kelompok mata pelajaran 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

Matematika Matematika 4. Matematika  

Ilmu Pengetahuan Alam Pengetahuan Alam 5. Ilmu Pengetahuan Alam  

Ilmu Pengetahuan Sosial  6. Ilmu Pengetahuan Sosial  

Kerajinan Tangan dan 
Kesenian 

Kerajinan Tangan dan  
Kesenian 

 7. Seni Budaya dan 
Keterampilan  

d.  kelompok mata pelajaran 
estetika 

Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan 

Pendidikan Jasmani  8.  Pendidikan Jasmani, 
Olahraga dan  

    Kesehatan 

e.  kelompok mata pelajaran 
jasmani, olahraga dan 
kesehatan 

Muatan Lokal C. Muatan Lokal B. Muatan Lokal   

 B. Pembiasaan C. Pengembangan Diri  

Cawu Semester Semester  
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PERBANDINGAN JAM BELAJAR 
 
 

Keterangan: 

 Jumlah jam pelajaran per minggu pada Standar Isi lebih sedikit dibandingkan dengan Kurikulum 
1994 dan Kurikulum 2004 

 Lamanya 1 jam pelajaran pada Standar Isi lebih kecil daripada Kurikulum 2004 dan Kur 1994 
(kelas III – VI) sedangkan untuk kelas I dan II Standar Isi dan Kur 2004 lebih lama daripada Kur 
1994 

 Minggu efektif dan jumlah jam dalam satu tahun pada Standar Isi lebih kecil daripada Kurikulum 
1994 dan Kurikulum 2004 

 

       
                                                 
Kelas 
Aspek 
 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

Jumlah Jam pelajaran per minggu 
Standar Isi 26 

 
27 

 
28 

 
32 

 
32 

 
32 

 

Kurikulum 2004 27 
 

27 
 

32 
34 

32 
34 

32 
34 

32 
34 

Kurikulum 94 30 30 38 40 42 42 

Lamanya 1 jam pelajaran (menit)  

Standar Isi 35  35  35  35  35 35  

Kurikulum 2004 35 35  40  40  40  40  

Kurikulum 94 30  30 40  40  40  40  

Jumlah Jam pelajaran per minggu (jam) 
Standar Isi 15,16 15,75 

 
16.3 

 
18,67 

 
18,67 

 
18,67 

 

Kurikulum 2004 15,75 15,75 21.3 
22,7 

21,3 
22,7 

21.3 
22,7 

21,3 
22,7 

Kurikulum 94 15 15 25,3 26,67 28 28 

Minggu efektif 
Standar Isi 34 

38 
34 
38 

34 
38 

34 
38 

34 
38 

34 
38 

Kurikulum 2004 34 
40 

34 
40 

34 
40 

34 
40 

34 
40 

34 
40 

Kurikulum 94 40 40 40 40 40 40 

Jumlah jam dalam satu tahun  
Standar Isi 515,44 – 

576,08 
535,5 – 589 554,2 – 619,4 634,78 – 

709,5 
634,78 – 

709,5 
634,78 – 

709,5 

Kurikulum 2004 535,5 – 598,5 535,5 - 630 724,2 - 908 724,2 - 908 724,2 - 908 724,2 - 908 

Kurikulum 94 600 600 1013,3 1066,8 1120 1120 
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PERBANDINGAN JUMLAH JAM BELAJAR PER MINGGU DENGAN MATA 
PELAJARAN PADA KURIKULUM 94, KURIKULUM 2004, DAN STANDAR ISI 
 

 
Keterangan: 

 Pada Standar Isi pendekatan tematik diberlakukan dari kelas I sampai kelas III sedangkan pada 
Kur 2004 pembelajaran tematik diberlakukan untuk kelas I dan II. Kurikulum 1994 tidak 
memberlakukan pendekatan tematik 

 Pada Standar Isi dan Kur 2004 alokasi waktu untuk mata pelajaran agama bertambah 1 jam  

 Pada Kurikulum 2004 alokasi waktu mata pelajaran PKN dan Pengetahuan Sosial adl 5 jam 
karena kedua mata pelajaran tersebut digabung, sedangkan pada Standar Isi kedua mata pelajaran 
tsb berdiri sendiri sehingga alokasi waktu masing-masing mata pelajaran adalah 2 jp (PKN)  dan 3 
jp (IPS) dan pada Kur 1994 mendapat alokasi waktu yang lebih besar ( 2 jp = PKN; 3 jp = IPS 
Kls III, 5 jp = IPS IV– VI) 

 Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika alokasi waktu pada Kur 2004 dan 
Standar Isi berkurang dari 8 jp (Kur 1994) menjadi 5 jp untuk kelas IV- VI 

 Untuk mata pelajaran IPA alokasi waktu pada Kur 2004 dan Standar Isi berkurang dari 6 jp 
menjadi 4 jp untuk Kelas IV- VI 

 Untuk mata pelajaran Kes dan Keterampilan serta Penjas Orkes  jumlah jam pelajaran pada Kur 
2004 dan Standar Isi bertambah menjadi 4 jp dari Kur 1994 yang hanya 2 jp 

 Untuk Mulok pada Standar Isi dan Kur 2004 hanya diberikan 2 jp sedangkan Kur 1994 Kelas I 
dan 2= 2 jp, Kls III = 3 jp, Kls IV = 5 jp, Kls V-VI = 7 jp) 

                        MP   

 

Kurikulum  

Agam a PKN IPS Bahasa 

Indonesia  

Matem atika  IPA  Kes dan 

Ket 

 

Penjas 

Orkes 

Mulok 

Kurikulum  1994  

Ke las I 2  2  - 10 10 - 2  2  2  

Kelas II 2  2  - 10 10 - 2  2  2  

Kelas III 2  2  3  10 10 3 2  2  3  

Kelas IV  2  2  5  8  8  6  2  2  5  

Kelas V  2 2  5  8  8  6  2  2  7  

Kelas V I 2  2  5  8  8  6  2  2  7  

Kurikulum  2004  

Ke las I 

Ke las II 

TEMATIK  

Kelas III 3  5  5  5  4  4  4  2  

Kelas IV  3  5  5  5  4  4  4  2  

Kelas V  3 5  5  5  4  4  4  2  

Kelas V I 3  5  5  5  4  4  4  2  

Standar Is i 

Ke las I 

Ke las II 

Ke las III 

 

TEMATIK  

Kelas IV  3  2  3  5  5  4  4  4  2  

Kelas V  3 2  3  5  5  4  4  4  2  

Kelas V I 3  2  3  5  5  4  4  4  2  
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48. Pertanyaan : Di Lap.masih banyak tenaga / guru yang kurang berkualitas, bagaimana 
pusat dapat menjangkau semuanya? 

 Jawab : Tidak hanya tugas pusat, tetapi dinas pendidikan propinsi/kabupatan/kota 
dapat melakukannya dengan narasumber dari LPMP atau perguruan 
tinggi. 

 
49. Pertanyaan : Mengapa harus ada sertifikasi guru ? 
 Jawab : Untuk meningkatkan kualitas guru dan memudahkan memberikan pelayanan 

pada guru. 
 

50. Pertanyaan : Di KTSP, RPP merupakan salah satu perangkatnya, tetapi BSNP, RPP tidak 
termasuk perangkat. Bagaimana ? 

 Jawab : RPP termasuk dalam perangkat KTSP. Lihat di PP No. 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20: 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. 

 
51. Pertanyaan : Bagaimana jika kriteria ketuntasan minimal (KKM) tidak tuntas pada 

beberapa kompetensi dasar (KD)? 
 Jawab : Apabila KKM tidak tuntas pada beberapa KD maka harus diperhatikan 

beberapa hal: 
1. Apabila satu semester yang tidak tuntas adalah 3 (tiga) Kompetensi Dasar 
2. Apabila satu semester yang tidak tuntas 3 KD dari 3 (tiga) mata pelajaran 

maka siswa tersebut tidak diperkenankan untuk naik kejenjang berikutnya, 
harus mengulang pada kelas yang sama! 

 
52. Pertanyaan : Pada contoh penilaian di mata pelajaran matematika/IPA, diperoleh nilai 80 

untuk pemahaman konsep atau hapalan, sementara keterampilan proses atau 
bernalar hanya memperoleh nilai 20. Apa siswa tetap lulus dengan nilai 20 
dalam bernalar? 

 Jawab : Siswa tersebut harus melalui remedial terlebih dahulu dengan cara lain (tugas, 
diskusi, dll) agar nilai tersebut tidak 20. Siswa tersebut tetap naik pada 
jenjang berikutnya akan tetapi harus diperhatikan nilai 20 tersebut agar 
meningkat pada tingkatan yang baru 

 
53. Pertanyaan : Apa KD yang sudah tuntas perlu diujikan lagi pada ujian semester? 
 Jawab : KD yang sudah tuntas boleh diujikan kembali pada ujian semester boleh tidak, 

akan tetapi lebih baik diujikan kembali untuk memperdalam siswa pada materi 
tersebut 

 
54. Pertanyaan : Bagaimana mengelompokkan siswa sesuai minat dan bakat pada 

Pengembangan Diri? 
 Jawab : Pengelompokan siswa sesuai minat dan bakat dengan cara: Siswa diminta 

mengisi formulir minat dan bakat yang sesuai dengan kemauannya. Formulir 
tersebut telah disediakan oleh sekolah, selanjutnya siswa dikelompokkan pada 
minat dan bakat yang sesuai 

 
55. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan program kegiatan Pengembangan Diri? 
 Jawab : Kegiatan pengembangan diri adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah 

tidak melalui tatap muka akan melalui kegiatan Bimbingan Konseling ataupun 
kegiatan ekstra kulikuler yang ada disekolah. Adapun kegiatan 
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pengembangan diri alokasi waktunya dihitung ekuivalen (setara) dengan 2 
jam tatap muka. 

 
56. Pertanyaan : Bagaimana dengan guru Pengembangan Diri pada bidang olah raga yang 

ternyata tidak kualified (loyo)? 
 Jawab : Guru pengembangan diri yang tidak kualified ada beberapa cara dapat 

dilakukan antara lain; guru diberi kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan 
yang diadakan oleh dinas dalam bidang olahraga, atau meminta agar  kepala 
sekolah memperhatikan kualitas guru tersebut pada masa yang akan datang 

 
57. Pertanyaan : Bagaimana dengan „kecakapan hidup‟ yang tidak sesuai dengan indikator? 
 Jawab : Kecakapan hidup haruslah sesuai dengan indikator, apabila ada yang tidak 

sesuai maka kecakapan hidup tersebut ditempatkan pada indikator yang lain. 
Keberadaan kecakapan hidup janganlah dipaksakan akan tetapi harus 
terintegrasi pada indikator yang sesuai saja 

 
58. Pertanyaan : KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Pelaksanaan terakhir yaitu 

tahun 2009/2010. Kami akan melaksanakannya di kelas I boleh atau tidak? 
 Jawab : KTSP dibuat oleh sekolah masing-masing, boleh bergabung beberapa sekolah 

akan tetapi visi dan misi sekolah tidaklah sama. Pelaksanaan KTSP boleh dari 
kelas I dan boleh kelas I sampai kelas VI, yang paling utama adalah sekolah 
sudah mampu melaksanakannya 

 
59. Pertanyaan : KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan 

kondisi daerah. Aka tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara 
nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan? 

 Jawab : Ujian nasional disusun berdasarkan Standar Isi yang disusun secara nasional 
sehingga kualitas siswa dari seluruh Indonesia akan sama. Walaupun bahan-
bahan yang digunakan oleh setiap sekolah berbeda, akan tetapi apabila 
mengacu pada standar isi tersebut akan ketercapaiannya akan sama 

 
60. Pertanyaan : Pada tahun 2008 apakah SD sudah melaksanakan ujian nasional untuk tiga 

mata pelajaran (IPA, Matematika, dan Bahasa)? 
 Jawab : Sudah, namanya adalah Ujian Akhir Sekolah  Berstandar Nasional 

 
61. Pertanyaan : Bagaiamana cara menentukan KKM? Berapa kriteria minimalnya? 
 Jawab :  

Cara menentukan KKM adalah sebagai berikut:  

  KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran 

  KKM ditetapkan oleh forum MGMP sekolah 

  Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 – 100 

  Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100 

  Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah nilai ketuntasan belajar maksimal 

  Nilai KKM harus dicantumkan dalam LHBS 
Terdapat tiga Kriteria dalam menentukan angka KKM yaitu: 

  Kompleksitas (Kesulitan & Kerumitan) 

  Daya dukung  

 Intake siswa 
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62. Pertanyaan : Kabupaten Natuna melaksanakana KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. 
Tetapi perangkatnya belum  selesai. Boleh atau tidak? 

 Jawab : Boleh saja, asalkan telah disetujuan oleh Dinas yang bersangkutan. Perangkat 
tersebut bisa dibuat sambil pelaksanaan KTSP dilajalankan di sekolah. Akan 
tetapi memang sebaiknya perangkat terlebih dahulu dituntaskan baru 
dilaksanakan 

 
63. Pertanyaan : Siapa yang menentukan muatan lokal? 
 Jawab : Kepala sekolah dan guru-guru disekolah tersebut yang menentukan muatan 

lokalnya, akan tetapi dinas pendidikan boleh juga ikut menentukan apabila 
memang hal itu sudah menjadi kebijakan dinas pendidikan masing-masing 

64. Pertanyaan : Kurikulumnya KTSP (daerah), ujian nasionalnya.bagaimana? 
 Jawab : Ujian bagi sekolah yang telah KTSP adalah berdasarkan pada Standar Isi 

yang telah ada di dalam Permen no. 23 tahun 2006 
 

65. Pertanyaan : Kapan KTSP diberlakukan? 
 Jawab : Bagi sekolah yang telah menerapkan KBK/kurikulum 2004 dapat secara 

langsung mengimplementasikan KTSP, namun bagi sekolah yang belum 
mengimplementasikan KBK/ Kurikulum 2004 dapat mengimplementasikan 
KTSP secara bertahap, pada tahun pertama: SD kelas I dan Kelas IV, SMP 
kelas VII, dan SMA kelas X. Pada tahun kedua SD kelas I dan II dan Kelas IV 
dan V, SMP kelas VII dan VIII, dan SMA kelas X dan XI. Pada tahun ketiga 
SD kelas I, II, IV, V dam VI, SMP kelas VII, VIII dan IX, dan SMA kelas X, 
XI dan XII.  

 
66. Pertanyaan : Dapatkah menulis persiapan bahasa Inggeris menggunakan bahasa Ingeris? 
 Jawab : Boleh saja, asalkan guru yang akan menggunakan persiapan tersebut sudah 

mampu berbahasa inggris. Ingat, bahwa persiapan mengajar tidak hanya 
digunakan oleh guru yang bersangkutan akan tetapi oleh guru lain yang 
dianggap mampu untuk mengajar bahasa inggris 

 
67. Pertanyaan : Bagaimana cara penilaian pada tematik? 
 Jawab : Cara penilaian tematik adalah kembali pada pada pelajaran yang ditematikan 

kan. Misalnya: pada tema diri sendiri terdiri dari mata pelajaran ”matematika, 
bahasa Indonesia, IPS dan IPA” maka pada penilaiannya yang dinilai adalah 
kemampuan mata pelajaran-mata pelajaran tersebut. 

 
68. Pertanyaan : Bagaimana cara mengatasi kekurangan alat peraga, alat praktikum, dan 

media, misalnya pada pembelajaran kimia yang harus melakukan praktikum? 
 Jawab : Memang alat peraga sangat penting, apalagi pada pembelajaran Praktikum 

Kimia. Memang harus dibeli dan disiapkan oleh sekolah. Apabila sekolah tidak 
mampu maka dapat meminta pada bantuan komite sekolah ataupun dinas 
pendidikan yang bersangkutan. 

 
69. Pertanyaan : Bagaimana cara merumuskan indikator? 
 Jawab : Cara merumuskan indikator adalah mengacu pada kriteria ABCD, Audience, 

Behaviour, condition/dompetencies dan Degree. Yaitu mengacu pada siswa, 
perilaku atau sikap yang diharapkan, kemampuan yang akan diperoleh 
ataupun kondisi yang akan diberlakukan pada saat pembelajaran berlangsung, 
serta tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Atau indikator tersebut 
disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur  
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70. Pertanyaan : Bagaimana dengan ijazah SD yang hanya satu model padahal di provinsi Jawa 
Tengah ada yang menggunakan kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan KTSP. 
Karena di ijazahnya tertulis mata pelajaran IPS dan PKn, padahal di 
kurikulum 2004 tertulis PKPS? 

 Jawab : Mengenai bentuk Ijazah diserahkan sepenuhnya pada kebijakan daerah 
masing-masing, apabila daerah tersebut telah menggunakan kurikulum yang 
terpisah antara IPS dan PKn maka di dalam ijazah ditulisnya terpisah. Apabila 
masih bersatu maka tetap menjadi PKPS 

 
71. Pertanyaan : Apa boleh dokumen 1 KTSP yg disahkan tanpa dokumen 2? 
 Jawab : Tidak diperkenankan hanya dokumen 1 (satu) saja, karena KTSP adalah dua 

dokumen. Jadi harus keduanya disahkan. Apabila belum selesai dokumen 
duanya maka diserahkan pada kebijakan dinas masing-masing. Apakah 
sekolah  tetap diperkenanakan melaksanakan KTSP ataupun ditundak sampai 
dokumen dua selesai. 

 
72. Pertanyaan : Dalam jadwal pelajaran kelas 1 sampai kelas 3, apakah ditulis tematik saja 

atau mata pelajaran? 
 Jawab : Menurut saya kalo digunakan kedua-duanya boleh saja karena guru 

mempergunakan tematik dan buku panduan lainnya. Karena kalo kita hanya 
menggunkan tematik saja maka bahan ajar dan pengetahuaanya tidak luas, 
karena kita hanya berpatokan kepada satu buku saja.Sedangkan kalo kita 
menggunkan buku panduan yang lain, maka akan menambah pengetahuan 
yang lebih dari yang ada didalam tematik. Akan tetapi, ada baiknya juga kita 
menggunkan tematik, karena tematik mempermudah dalam mengajar. 
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73. Pertanyaan : Bingung KBK belum selesai kok sudah ganti KTSP? bagaimana dengan buku 
yang sesuai untuk KTSP? 

 Jawab : Tetap dipergunakan sebagai bahan tambahan dalam proses 
pengajaran/pembelajaran 

 
74. Pertanyaan : KTSP tidak berlaku di Malaysia, hanya ada PGLSP, tapi pendidikan cukup 

sukses? di Malaysia guru berpendapatan tinggi, dan pendidikan sukses? 
 Jawab : Ada kelebihan daripada KTSP bahwa sekolah (atau guru mata pelajaran yang 

bersangkutan) bisa meniru kurikulum lain, termasuk kurikulum Malaysia, 
dengan tetap mengacu dan menyesuaikan Standar Kompetensi/ Kompetensi 
Dasar pada yang telah dikeluarkan oleh Pusat (Pemerintah Indonesia). 
Beberapa mata pelajaran, seperti matematika dan IPA bersifat universal dan 
berlaku secara internasional, sehingga kurikulum dari negara lain  bisa 
dijadikan rujukan perbandingan. 

 
   Di Indonesia, secara perlahan tapi pasti, telah ada kebijakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan guru, salah satunya melalui sertifikasi. Dengan 
adanya peningkatan kesejahteraan ini, diharapkan guru lebih termotivasi 
untuk lebih fokus dan mandiri dalam mengembangkan program KBM dan 
penilaian, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

 
75. Pertanyaan : Program tematis dalam buku teks pada umumnya masih terpilah-pilah ? perlu 

bahan ajar yang lebih komunikatif ? 
 Jawab : buku teks yang terpilah dapat diantisipasi dengan mencuplik bagian yang 

sesuai dengan tema. 
 
77. Pertanyaan : Apa mulok dapat berbeda setiap semester? 

 Jawab : Bahan kajian muatan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam 
arti mengacu kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi 
makna kepada peserta didik. Namun demikian bahan kajian muatan 
lokal tertentu tidak harus secara terus-menerus diajarkan mulai dari 
kelas I s.d VI atau dari kelas VII s.d IX, dan X s.d XII. Bahan kajian 
muatan lokal juga dapat disusun dan diajarkan hanya dalam jangka 
waktu satu semester, dua semester atau satu tahun ajaran 

 
78. Pertanyaan : Standar itu apa saja? 
 Jawab :  

1. Standar isi :  
  1). Kerangka dasar 
  2). Struktur kurikulum 
  3). Beban belajar 
  4). Kurikulum Satuan Pendidikan 
  5). Kalender pendidikan     
 
2. Standar Proses 
3. Standar kompetensi lulusan :  
  1). SKL Satuan Pendidikan (SKLSP) 
  2). SKL Kelompok Mata Pelajaran (SKLKMP) 
  3). SKL Mata Pelajaran (SKLMP) 
 
4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan 
5. Standar sarana dan prasarana 
6. Standar pengelolaan 
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7. Standar pembiayaan 
8. Standar penilaian pendidikan. 

 
79. Pertanyaan : Pengembangan diri itu terdiri dari apa saja? 
 Jawab : Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

sebagai  bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah. 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. Pengembangan diri 
dalam pelaksanaannya dirancang menjadi 2 jenis kegiatan, yaitu; kegiatan 
layanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. 

 
80. Pertanyaan : Apakah tujuan pembelajaran bisa sama dengan indikator (dalam RPP) 
 Jawab : Apabila indikatornya sudah spesifik dapat dijadikan sebagai tujuan 

pembelajaran (dalam RPP) dan dapat juga indkator dielaborasi menjadi tujuan 
yang lebih spesifik. 

 
81. Pertanyaan : Apakah muatan lokal boleh dilakukan secara terus-menerus dua semester atau 

satu semester saja? 
 Jawab : Bahan kajian muatan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam arti 

mengacu kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi makna 
kepada peserta didik. Namun demikian bahan kajian muatan lokal tertentu 
tidak harus secara terus-menerus diajarkan mulai dari kelas I s.d VI atau dari 
kelas VII s.d IX, dan X s.d XII. Bahan kajian muatan lokal juga dapat disusun 
dan diajarkan hanya dalam jangka waktu satu semester, dua semester atau 
satu tahun ajaran 

 
82. Pertanyaan : Apakah boleh MGMP menyusun KTSP? 
 Jawab : Ada bagian dari KTSP yang boleh dikembangkan oleh MGMP yaitu 

dokumen 2 atau lampiran dari KTSP berupa silabus dan RPP. 
 

83. Pertanyaan : Apakah visi, misi dari suatu sekolah dapat berubah? 
 Jawab : Visi dan misi merupakan harapan dan keinginan yang ingin dicapai oleh 

sekolah terhadap seluruh komponen sekolah , dan apabila sekolah 
berkeinginan merobahnya boleh saja, namun harus diberikan rasional yang 
dapat dipertanggung-jawabkan secara konsep maupun moral. 

 
 
 
84. Pertanyaan : Beban mengajar, apakah 24 jam perminggu sudah harus di terapkan? 
 Jawab :  

 
85. Pertanyaan : Penetapan KTSP sebenarnya oleh siapa : kepala sekolah / Dinas Pendidikan / 

komite sekolah ? 
 Jawab : Penetapan KTSP dilakukan oleh kepala sekolah dengan memperhatikan 

masukan dari komite sekolah dan disahkan/diketahui oleh dinas pendidikan 
kabupaten dan atau dinas propinsi  

 
85. Pertanyaan : Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban guru untuk mengajar sebanyak 24 

jam/minggu, apakah harus dilakukan ? sementara di Papua belum 
menerapkan sertifikasi guru 
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 Jawab : Kewajiban guru untuk mengajar sebanyak 24 jam/minggu harus dilakukan, 
padahal papua belum menetapkan sertifikasi guru. Namun karena sertifikasi 
nantinya akan diberlakukan secara nasional, maka sebaiknya guru sudah mulai 
mencapai target 24 jam/minggu. Keharusan 24jam/minggu bentuknya tidak 
selalu mengajar, namun bisa juga berupa piket, bimbingan belajar, kegiatan 
pengembangan diri. 

 
86. Pertanyaan : Kami memiliki jumlah guru yang terbatas yaitu 5 orang saja. Dari jumlah 

guru tersebut sekolah kami tidak punya guru bahasa Inggris, Bahasa 
Indonesia, penjaskes. Bagaimana cara menyusun KTSP dengan kondisi 
sekolah yang kekurangan jumlah pendidik semacam ini ? 

 Jawab : Bidang garapan yang rancang oleh guru adalah silabus dan RPP, bila di 
sekolah anda tidak memiliki guru yang lengkap maka dapat menggunakan 
silabus atau RPP yang dirancang di dalam KKG, sekolah gugus, dan MGMP. 

 
87. Pertanyaan : KTSP identik tergantung siapa yang akan memakainya. Hal ini merupakan 

kebijakan pemerintah yg fleksibel dan memberi otonomi, tetapi ada Ujian 
Nasional (UN). Hal ini apakah tidak rancu di satu sisi sekolah diberi otonomi 
namun di sisi lain harus ada ujian standar yaitu UN. 

 Jawab : KTSP yang identik dengan pemakainya merupakan kebijakan pemerintah 
pusat yang fleksibel dan bersifat otonom, namun tetap ada Ujian Nasional 
(UN). Hal ini bukanlah suatu kerancuan karena dasar dalam membuat KTSP 
adalah Standar Isi yang ditentukan oleh BSNP sebagai standar minimal dari 
kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik yang disesuaikan dengan 
kondisi sekolah. Posisi UN adalah untuk mengevaluasi apakah peserta didik 
tersebut telah menguasai kompetensi minimal yang ditetapkan secara 
nasional. 

 
88. Pertanyaan : Bagaimana dengan kondisi sekolah yang di pelosok dan di pedalaman yang 

serba kurang namun akan dilakukan UN yang sama dengan sekolah di 
perkotaan ? 

 Jawab : Kondisi sekolah yang berada di pedalaman/pelosok dengan segala 
kekurangannya diberlakukan UN yang sama dengan diperkotaan, hal ini 
disebabkan karena UN untuk mengevaluasi apakah peserta didik tersebut 
telah menguasai kompetensi minimal yang diharuskan berdasarkan Standar 
Isi yang digunakan untuk menyusun KTSP 

 
89. Pertanyaan : IPA Terpadu, pada tahapan penyusunan silabus dengan RPP tidak berbeda 

dengan langkah tematis di SD. Dari SI dibuat indikator, dan semua KD dibuat 
indikator-indikator. Dari beberapa indikator yang dibuat tema yang dapat 
mengkaitkannya, bagaimana membuat tema untuk KD dan indikator yang 
dapat dikelompokkan di semester yang sama atau berbeda. 

 Jawab : Penyusunan silabus dan RPP IPA terpadu tidak berbeda dengan penyusunan 
pembelajaran tematis, yaitu dengan mengaitkan beberapa indikator dalam 
satu tema. Cara membuat tema untuk KD dan indikator yang dapat 
dikelompokkan di semester yang sama atau berbeda. Karena sistem 
pembelajaran IPA di SMP adalah Block, maka indikator dari setiap KD 
dipetakan, misalnya kelas 7 semester satu dengan kelas 8, dicari indikator-
indikator yang sama kemudian dibuat RPP untuk disajikan dikelas. 
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90. Pertanyaan : Secara rasional untuk pembelajaran terpadu, memungkinkan untuk efisiensi 
indikator bilamana terjadi indikator yang tumpang tindih sehingga dapat 
diajarkan pada salah satu mata pelajaran saja dan tidak berulang. Tetapi 
bagaimana praktis pelaksanaannya ? 

 Jawab : Cara praktis efisiensi pelaksanaan pembelajaran terpadu dari indikator yang 
tumpang tindih sehingga dapat diajarkan pada satu mata pelajaran saja dan 
tidak berulang, dapat berupa team teaching dimana perencanaan dibuat secara 
bersama oleh tiap guru mata pelajaran terpadu. Atau dengan cara pembagian 
waktu belajar, misalnya untuk kelas 7 di semester 1 diberikan biologi dan 
fisika, namun porsi biologi lebih banyak, ditahun ajaran yang sama guru 
tersebut juga mengajar kelas 8 di semester 1 yang diberikan biologi dan fisika, 
namun porsi biologinya lebih sedikit. 

 
91. Pertanyaan : Substansi IPA adalah terpadu, sementara model silabus pada panduan 

penyusunan KTSP yang dikeluarkan BSNP belum terpadu. Apakah Terpadu 
ini menjadi suatu keharusan untuk IPS dan IPA diterapkan atau 
penerapannya dapat berlangsung secara bertahap ? 

 Jawab : Pendekatan pembelajaran IPA dan IPS terpadu pada awalnya dirancang 
untuk mengawal implementasi KBK atau kurikulum 2004. Dalam KBK 
penjabaran SK dan KD sudah terintegrasi baik dalam mata pelajaran IPA 
maupun IPS, namun dalam standar isi substansi SK dan KD dalam kedua 
mata pelajaran tersebut dipilah menjadi sistem blok. Jadi penerapan 
pendekatan pembelajaran IPA maupun IPS terpadu diserah ke sekolah, 
dengan cara memilih SK dan KD lintas semester dalam kelas yang sama. 

 
92. Pertanyaan : Dari LPMP diinformasikan harus melaksanakan IPA dan IPS terpadu, maka 

seandainya jika tidak ada guru bidang itu maka guru dalam bidang yang lain 
harus mengajarkannya. 

 Jawab : LPMP menginformasikan bahwa IPA dan IPS terpadu harus dilaksanakan, 
maka jika tidak ada guru bidang itu maka guru dalam bidang yang lain harus 
mengajarkannya. IPA dan IPS terpadu merupakan model Pembelajaran yang 
disarankan oleh puskur, namun tidak harus diterapkan oleh sekolah. 
Penerapannya tergantung dari keadaan sekolah tersebut, misalnya 
kelengkapan sarana dan prasarananya 

 
93. Pertanyaan : Dalam proses pembelajaran perlu ada motivasi belajar untuk siswa. Dalam 

rapor tidak ada rangking. Ranking masih dianggap sebagai motivasi dalam 
belajar peserta didik 

 Jawab : Dalam proses pembelajaran perlu ada motivasi belajar untuk siswa dalam 
bentuk rangking, namun sekarang tidak ada. Hal ini disebabkan karena 
sistemnya adalah belajar tuntas, dimana setiap anak diarahkan untuk 
mencapai ketuntasan setiap kompetensi. 

 
94. Pertanyaan : KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Kalau dibuat oleh MGMP 

boleh atau tidak? 
 Jawab : Komponen dari KTSP terdiri dari dokumen 1 yang memmuatdibuat oleh 

sekolah, beberapa sekolah, atau MGMP. Hal ini diperbolehkan, karena 
sekolah dalam menyusun KTSP diperbolehkan untuk mengadopsi atau 
mengadaptasi KTSP sekolah lain atau KTSP yang dibuat oleh MGMP 

 
95. Pertanyaan : KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan 

kondisi daerah. Aka tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara 
nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan? 
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 Jawab : KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan 
kondisi daerah, namun masih ada UN yang soalnya disusun secara nasional. 
Hal ini dapat dilaksanakan karena UN adalah untuk mengevaluasi apakah 
peserta didik tersebut telah menguasai kompetensi minimal yang diharuskan 
berdasarkan Standar Isi yang digunakan untuk menyusun KTSP 

 
96. Pertanyaan : Pada tahun 2008 apakah SD sudah melaksanakan ujian nasional untuk tiga 

mata pelajaran (IPA, Matematika, dan Bahasa)? 
 Jawab : Tahun 2008 SD sudah melaksanakan Ujian Nasion Terintegrasi dengan 

Sekolah (Untas) untuk tiga mata pelajaran (IPA, Matematika, dan Bahasa 
Indonsia). Hal ini sesuai dengan 

 
97. Pertanyaan : Pengajaran bahasa Inggris kiblatnya berbeda. Kurikulum 1994 kiblatnya 

Inggris, yaitu pendekatan tematik dengan mengutakana keterampilan 
bahasa, sekarang kiblatnya memahami bermacam-macam teks dan guru-
guru memperoleh pelatihan tersebut. SMA merupakaan jenjang pendidikan 
yang dipersiapka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di SMA tidak ada 
teori tata bahasa. Masalahnya yaitu PT masih melakukan tes pada calon 
mahasiswanyauntuk test kognitif. Bagaimana mereka dapat diterima di PT? 

 Jawab : Kurikulum 1994 berkiblat pada Inggris yaitu pendekatan tematik dengan 
mengutamakan ketrampilan bahasa, sedangkan kurikulum Standar Isi 
berkiblat pada pemahaman macam-macam teks tidak ada teori tata bahasa. 
SMA merupakan jenjang pendidikan yang dipersiapkan untuk melanjutkan 
ke perguruan tinggi, dan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi siswa 
harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi bahasa inggris mengenai 
teori tata bahasa. Kurikulum Standar Isi untuk mata pelajaran Bahasa 
inggris mengacu pada kurikulum 2004 dimana masih mempelajari tentang 
teori tata bahasa, namun dalam SK dan KD Standar Isi hanya berisi tentang 
kompetensi pemahaman teks. Untuk memahami teks, siswa juga 
memerlukan kompetensi teori tata bahasa 

 
98. Pertanyaan : Bukit tinggi telah menggunakan LHB yang dikeluarkan oleh Puskur. 

Apakah ada ketentuan bahwa LHB harus dicetak atau dalam bentuk 
lembaran-lembaran? Hal tersebut menjadi masalah. Bukti Tinggi 
membuatkan LHB dalam bentuk lembaran, sementara ketika pindah ke 
kabupaten lain, kami dilecehakan dan bahkan kepala dinasnya b ertanya 
mengapa LHB dibuat main-main, yaitu dalam lembaran-lembaran? Mereka 
malah menginginkan LHB disuat sesuai dengan sekolah yang dituju oleh 
anak untuk pindah sekolah 

 Jawab : Bukittinggi menggunakan LHB yang dikeluarkan oleh Puskur, bentuknya 
harus dicetak atau lembaran-lembaran. LHB apakah harus dibuat sesuai 
dengan sekolah yang dituju oleh anak untuk pindah sekolah. Puskur hanya 
membuat format LHB untuk contoh menjelaskan KTSP, untuk bentuk LHB 
setiap daerah ditentukan oleh dinas dan sekolah yang berwenang 
menentukan 

 
99. Pertanyaan : KKM sudah ditentukan, setelah tuntas dilakukan penilaian oleh guru, siswa 

dapat menjawab dengan baik Tetapi kenapa ketika UUB siswa tidak mampu 
menjawab? 

 Jawab : KKM sudah ditentukan dan siswa dapat menjawab dengan baik dalam 
penilaian yang dilakukan oleh guru. Namun ketika UUB siswa tidak mampu 
menjawab, hal ini disebabkan perbedaan keluasan dan kedalaman 
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kompleksitas, daya dukung, dan intake yang digunakan oleh guru dan soal 
UUB. 

 
100. Pertanyaan : Kota Bukit Tinggi melaksanakana KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. 

Setelah memperoleh pelatihan ternyata dirasakan KTSP yang disusun masih 
jauh dari sempurna. Selain itu juga melaksanakan ketentuan mengajar 
minimal tiap guru 24 jam tatap muka perminggu. Harapannya kurikulum 
jangan berubah lagi 

 Jawab : Kota Bukittinggi melaksanakan KTSP pada tahun 2007/2008. Setelah 
memperoleh pelatihan ternyata dirasakan KTSP yang disusun masih jauh 
dari sempurna. Selain itu juga melaksanakan ketentuan mengajar minimal 
tiap guru 24jam/minggu. Harapannya kurikulum jangan berubah lagi. (ini 
merupakan sebuat pernyataan) 

 
101. Pertanyaan : Apakah boleh kita belum malaksanakan KTSP tahun 2009 karena satu 

sekolah hanya di ajar oleh 2 guru? 
 Jawab : Sekolah belum melaksanakan KTSP tahun 2009 karena sekolah hanya 

mempunyai 2 guru. Berdasarkan Permen diknas No.24 tentang pelaksanaan 
Permen diknas No. 21 dan 22, tahun 2009 sekolah sudah harus 
melaksanakan KTSP 

 
102. Pertanyaan : KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan 

kondisi daerah. Aka tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara 
nasional. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan? 

 Jawab : KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan 
kondisi daerah, akan tetapi ada UN yang soalnya disusun secara nasional, 
hal ini dapat dilaksanakan karena UN adalah untuk mengevaluasi apakah 
peserta didik tersebut telah menguasai kompetensi minimal yang diharuskan 
berdasarkan Standar Isi yang digunakan untuk menyusun KTSP 

 
103. Pertanyaan : Ujian nanti dalam bentuk apa? Apakah betul ada tambahan mata pelajaran 

yang di UN kan? 
 Jawab : UN nanti bentuknya apa, dan ada penambahan mata pelajaran  yaitu IPA. 

Jadi Mata pelajaran yang di-UN-kan adalah B.Indonesia, B. Inggris, 
Matematika, dan IPA. 
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SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
=============================================================
========= 
 
 
1. SMK ada 128 program, pertanian belum ada SK dan KD nya? 

Jawab: 
Memang BSNP tidak menyusun program pertanian. 
 

2. Apa Puskur menyediakan program pertanian den program produktif ? 
Jawab: 
Tidak, yang menyusun dikmenjur. 
 

 
 

3. Pertanyaan : Berapakah perbandingan yg ideal untuk seorang konselor dalam menangani 
peserta didik? Apakah 1:80 sesuai panduan direktorat dikmen? 

 Jawab :  
4. Pertanyaan : Di sekolah kami saat ini tetap melaksanakan mata pelajaran keterampilan 

elektronika. Apakah ini bisa kami gunakan sebagai mulok di sekolah kami? Apa saran Ibu? 
 Jawab :  
5. Pertanyaan : Menurut Guru agama :” Mampu mengartikan ayat alQuran, kan tidak 

mungkin karena berbagai latar belakang”. Menurut peserta Saran mengartikan ayat Al Quran 
Kegiatan guru lebih menonjol, gimana? Gimana memberi nilai? Kapan 1,2 . Bobot tidak jelas, 
gimana? 

 Jawab :  
 
6. Pertanyaan : Para peserta juga menanyakan apa gunanya dan bagaimana menyusun 

tujuan pembelajaran dalam RPP, untuk itu dibahas secara bergantian dari peserta ke peserta 
lainnya memberikan pendapatnya. Seperti tujuan merupakan jalur yang menjadi 
konsentrasi/fokus guru dalam membelajarkan anak dalam satu event pertemuan. Dicontohkan 
kepada SMK seperti tujuan pembelajaran listrik yang mempunyai banyak sub topik seperti seri, 
paralel, elemen, kapasitor, jika dibuat RPP untuk rangkaian seri sendiri maka judulnya dapat 
"Rangkaian Seri" tetapi akan berbeda ketika dalam satu RPP hendak diberikan 2, 3 topik 
bersama, judul yang diberikan juga tentu akan berbeda, dan itu sangat tergantung dari minat 
guru, rencana gurunyc sesuai dengan teknik, metoda yang disenangi dan dikuasai oleh guru 
yang bersangkutan. 

 Jawab : Tujuan pembelajaran dalam RPP dibuat dengan menjabarkan indikator. Jika 
indikator sudah dianggap rinci, maka tujuan pembelajaran sama dengan 
indikator. 

7. Pertanyaan : Mulok (pembibitan jeruk) tidak mendukung wajar 9 tahun jika lulus SD 
langsug siap kerja? Anak SD kok bisa mengolah pembibitan jeruk karena memegang parang 
saja tidak bisa? Penekanan pada mulok nanti lulus SD tidak bisa berhitung? 

 Jawab :  
 
8. Pertanyaan : Apakah program SKS hanya wacana saja atau akan ada beneran.? 
 Jawab :  

 
9. Pertanyaan : Bagaimana dengan kedudukan program akselarasi itu diakaitkan dengan 

sks? 
 Jawab :  
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10. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global apa dimasukkan ke dalam semua mata 

pelajaran? 

Jawab: 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata 

pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal (panduan pengembangan KTSP-

BSNP) 

11. KKM sekolah menuju ke kriteria ideal 7,5. Sekolah kami hanya 6, apa boleh? 

Jawab: 

12. Bagaimana jika seorang anak pindah ke sekolah lain yang KKM-nya 8, padahal sekolah kami 8? 

Jawab: 

13. Bagaimana dengan penambahan 4 jam pelajaran? Apa itu berlaku juga untuk SD?  

Jawab:  

Penambahan 4 jam pelajaran juga berlaku untuk SD 

14. Bagaimana mengaitkan Visi, Misi, dan Tujuan dalam dokumen KTSP ? 

Jawab: 

15. Apa persamaan dan perbedaan KBK dan KTSP ? 

Jawab:  

KBK: menekankan isi berupa kompetensi, kecakapan, keterampilan; kompetensi dirincikan 

menjadi performansi yang dapat diukur; desain kurikulum disusun secara sistemik (sistem 

instruksional); bahan ajaran dan proses pembelajaran disusun dalam media cetak-elektronik, 

belajar individual; disain satuan pelajaran disusun guru; sedangkan KTSP adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dan 

pengembangan kurikulumnya berbasis sekolah. Perbedaannya adalah KTSP bukan model 

kurikulum seperti model KBK. Namun KTSP dapat digunakan model seperti KBK, subyek 

akademik, humanistik, rekonstruksi sosial. 

16. Apakah SK dan KD tidak boleh berubah ? 

Jawab:  

SK dan KD merupakan standar nasional yang dikuatkan dengan permendiknas nomor 22 tahun 

2006. Jadi, SK dan KD tidak boleh berubah 
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17. SK dan KD tidak boleh berubah, indikator dikembangkan sekolah, dan bagaimana dengan UAN 

nya ? 

Jawab:  

UAN mengacu pada SK dan KD dan SKL yang merupakan Standar Nasional dan standar 

tersebut adalah standar minimal 

18. Apa bisa 1 orang guru mengajar semua mata pelajaran di IPA/IPS ? 

Jawab:  

Boleh,  karena pembelajaran terpadu dapat dilakukan oleh guru tunggal maupun team teaching 

19. Apa pembuatan RPP itu 1 SK dan 1 KD saja ? 

Jawab: 

20. Bagaimana mengisi raport untuk pengembangan diri ? 

Jawab: 

21. Apakah KTSP itu harus lengkap semua silabus dan rpp semua mata pelajaran? 

Jawab:  

KTSP adalah kurikulum sekolah jadi harus mencakup semua mata pelajaran yang ada di sekolah 

dan dituangkan dalam silabus dan RPP. Akan tetapi KTSP ini dapat setiap saat diperbaiki dan 

disempurnakan 

22. Sampai kapan berlakunya KTSP ? 

Jawab:  

Masa berlaku KTSP tergantung kepentingan dan kebutuhan sekolah, karena KTSP setiap saat 

dapat diperbaiki dan disempurnakan 

23. Apakah pembelajaran tematik harus mengaitkan semua mata pelajaran? 

Jawab: tidak harus semua mata pelajaran harus dipadukan  

24. Apakah SDLB semua pembelajarannya tematik? 

Jawab: 

25. Dalam dokumen 1 KTSP, ada visi, misi, tujuan sekolah. Apa boleh ditambah dengan indikator? 

Jawab: Indikator adanya di silabus 

26. Dalam panduan yg dibuat direktorat dikmen, nonakademis digunakan untuk menetapkan KKM, 

apa maksudnya? 
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Jawab: 

27. Apa boleh dokumen 1 KTSP yg disahkan tanpa dokumen 2? 

Jawab: 

28. Bagaimana pembelajaran IPA terpadu, karena dalam 1 semester hanya ada biologi atau fisika 

saja? 

Jawab: 

29. Bagaimana strategi mengajar IPA/IPS terpadu di SMP? 

Jawab: 

Strategi pelaksanaan pembelajaran IPA/IPS terpadu mencakup: 

1. Perencanaan: menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan, 

mempelajari SK dan KD dari bidang kajian yang akan dipadukan yang dituangkan dalam 

pemetaan, menentukan tema, menyususn RPP 

2. Pelaksanaan pembelajaran: Kegiatan awal/pendahuluan, kegiatan 

inti. Kegiatan akhir/penutup dan tindak lanjut 

3. Penilaian 

 

30. Dalam jadwal pelajaran kelas 1 sampai 3, apakah ditulis tematik saja atau mata pelajarannya? 

Jawab: Bisa keduanya, tergantung sekolah. Akan tetapi untuk memudahkan administrasi,  

sekolah dapat menggunakan mata pelajaran dalam penjadwalannya.  

31. Dalam RPP, apakah SK, KD dan indikator ditulis lagi?  

32. Bagaimana mengenai rapor untuk 2007/2008?  

33. Apakah puskur membuat program produktif untuk SMK? 

34. Apakah IPS terpadu, sedangkan dalam SI masih terkotak-kotak ada mata pelajaran sosiologi, 

geografi, ekonomi, dan sejarah? 

35. Berapakah perbandingan yg ideal untuk seorang konselor dalam menangani peserta didik? 

Apakah 1:80 sesuai panduan direktorat dikmen? 

36. Menurut saya, pemerintah terlalu mudah untuk melakukan perubahan terhadap kurikulum. 

Menurut saya, kurikulum yang ada sebetulnya tidak bermasalah yang signifikan tetapi diubah 

menjadi kurikulum yang sekarang dinamakan KTSP. Apakah pemerintah mempunyai data yang 

akurat yang  menyebabkan kurikulum yang sudah ada ini harus diubah menjadi ktsp? 
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37. Dulu kita pernah menggunakan kurikulum KBK, lalu kurikululum 2004. sekarang belum lagi 10 

tahun kurikulum sudah diubah menjadi kurikulum ktsp. Sebenarnya bagaimana sih? Apakah 

kurikulum 2004 atau kurikulum KBK itu sudah dianggap gagal?  

38. Kami di sekolah rasanya seperti kelinci percobaannya orang pusat. Ketika orang pusat yang 

sangat ahli memperoleh ilmu baru, kita buru-buru langsung menanggapi dan melakukan 

perombakan. Nanti pembaharuan yang satu belum lagi dilaksanakan dengan sempurna ada lagi 

perintah menjalankan sesuatu yang baru. Terus kapan pendidikan yang sedang berlangsung di 

sekolah kami bisa aman dari gangguan pembaharuan itu? 

39. Pada silabus ada indicator yang harus dibuat sendiri oleh kami. Pada kurikulum KBK sudah ada 

indicator. Sebenarnya yang enak adalah KBK karena kami tidak perlu menyusun indicator lagi. 

Apakah kami diperbolehkan menggunakan kurikulum KBK untuk mengambil indokatornya? 

40. Menurut saya mulok adalah meningkatkan potensi yang ada di daerah bukan mata pelajaran 

yang sifatnya internasional seperti bahasa inggris. Tetapi di beberapa daerah dan beberapa 

sekolah ada yang muloknya adalah bahasa inggris dan computer. Ini bagaimana? Dimana 

muloknya? 

41. Berapa banyakkah mulok yang diperbolehkan dilaksanakan di sekolah? 

42. Apakah setiap siswa harus mengikuti mulok yang sama? 

43. Mengapa mulok harus ada silabusnya yang juga memuat SK dan KD? Mengapa penyusunan SK 

dan KD nya dibebankan kepada sekolah? 

44. Di sekolah kami saat ini tetap melaksanakan mata pelajaran keterampilan elektronika. Apakah 

ini bisa kami gunakan sebagai mulok di sekolah kami? Apa saran Ibu? 

45. Pada SK dan KD standar isi pada mata pelajaran IPA, terlihat ada satu semester isinya hanya 

biologi saja atau fisika saja? Bagaimana pelaksanaannya di kelas? Bagaimana caranya untuk 

membuat IPA terpadunya? 

46. Apakah pada penyusunan IPA terpadu diperbolehkan berbeda semesternya? Karena kalau hanya 

satu semeter saja hanya berisi salah satu mata pelajaran seperti fisika saja. 

47. Pada penentuan tema-tema untuk tematik, apakah kita hanya menggunakan acuan yang telah 

ada atau boleh menetapkan sendiri?  

48. Bagaimana mengkaitkan tema-tema yang telah ada dalam bentuk silabus dan rpp? Apakah kalau 

melihat contoh yang ada khususnya pada rpp-nya seolah-olah dalam satu hari siswa akan 

mengikuti lima mata pelajaran, padahal pada jadwal yang juga ada pada contoh kelas satu satu 

harinya hanya 3 mata pelajaran? Bila satu hari siswa mengikuti lima mata pelajaran berarti sama 
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dengan anak smp atau sma, belum lagi beban buku yang harus dibawa siswa ke sekolah, apakah 

ini tidak mengganggu kesehatan anak? 

49. Penilaian yang sekarang kan ada bermacam-macam, seperti ada performans, ada produk, ada 

portofolio dan sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa ujian yang sifatnya nasional nantinya 

hanya bersifat pilihan ganda saja. Lalu apa gunanya kita melakukan penilaian seperti itu 

semuanya? 

50. Mata pelajaran apa saja yang ada penilaian produknya? Kalau kita akan melakukan penilaian 

produk, apa saja yang harus kami siapkan? Apakah setiap satu KD harus ada penilaian 

produknya?  

51. Apakah benar bahwa penilaian proyek itu mencakup berbagai mata pelajaran? 

52. Menurut Guru agama :” Mampu mengartikan ayat aluran, kan tidak mungkin karena 

berbagai latar belakang”. Menurut peserta Saran mengartikan ayat Al Quran Kegiatan guru 

lebih menonjol, gimana? Gimana memberi nilai? Kapan 1,2 . Bobot tidak jelas, gimana?  

53. Skor dan bobot, mana yang paling tepat menentukan skor atau bobot? Skor dan bobot 

menjadi masalah. (Guru tidak bisa membedakan antara skor dan bobot). Permasalahanini 

dijawab oleh peserta lainnya dan diperjelas oleh tim Puskur. 

54. Gimana dengan sekolah lain yang tidak memiliki LCD, apa alternatifnya. 

Belum ada tujuan pada satuan pendidikan , kalau bisa ditambahkan. 

Permasalahan yang sering muncul dalam pelatihan /bimbingan profesional ialah pada 

Penilaian, seperti mengapa penilaian masih saja dilakukan di tingkat nasional dan tidak pada 

tingkat satuan pendidikan? Pertanyaan ini juga diikuti dengan mengapa kok hanya tiga 

matapelajaran itu saja dan mengapa tidak semuanya saja? Pertanyaan tentang penilaian juga 

menyangkut tentang pembuatan skor, membuat pembobotan, dan menentukan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal),  Peserta pada sekolah paling baikpun tidak dapat 

membedakan antara skor dan bobot, hubungan apa yang terjadi antara skor dan bobot. Pada 

beberapa sekolah telah melaksanakan KTSP dengan segala keterbatasannya. Masih dalam 

penilaian , dihampir banyak peserta yang mengikuti pelatihan ini nampaknya sering terhenti 

dalam menjabarkan indikator yang ada , padahal indikator itu sendiri masih dapat diuraikan 

lebih rinci dan lebih terukur lagi, seperti pemahaman identifikasi, diskusi, pem,aknaan 

diskusi dan identifikasi dan terminologi lainnya sering berhenti sampai disitu, sehingga 

pemahaman diskusi maupun identifikasi dipahami secar beragam oleh para peserta. 

Pada sekolah kejuruan ada pemahaman berbeda dengan sekolah umum lainnya, khususnya 

dalam memahami indikator dan materi, bahkan ada pembiasan pemahaman pada penjabaran 
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dari Kompetensi dasa pada standar isi ke indikator, beberapa peserta menjabarkannya persis 

seperti apa yang dicontohkan oleh tabel silabus pada contoh KTSP buatan BSNP, ada yang 

menjabarkannya dalam bentuk materi. 

Para peserta juga menanyakan apa gunanya dan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran 

dalam RPP, untuk itu dibahas secara bergantian dari peserta ke peserta lainnya memberikan 

pendapatnya. Seprti tujuan merupakan jalur yang menjadi konsentrasi /fokus guru dalam 

membelajarkan anak dalam satu event pertemuan. Dicontohkan kepada SMK seperti tujuan 

pembelajaran listrik yang mempunyai banyak sub topik seperti seri, paralel, elemen, 

kapasitor, jika dibuat RPP untuk rangkaian seri sendiri maka judulnya dapat ”Rangkaian 

Seri” tetapi akan berbeda ketika dalam satu RPP hendak diberikan 2, 3 topik bersama , judul 

yang dierikan juga tentu akan berbeda, dan itu sangat tergantung dari minat guru,rencana 

gurunya sesuani dengan teknik, metoda yang disenangi dan dikuasai oleh guru yang 

bersangkutan. 

55. SMK ada 128 program, pertanian belum ada SK dan KD nya ? 

56. Apa Puskur menyediakan program pertanian dan program produktif ? 

57. Mengapa SKBM sekarang menjadi KKM ? 

58. Bagaimana mengaitkan Visi, Misi, dan Tujuan dalam dokumen KTSP ? 

59. Apa persamaan dan perbedaan KBK dan KTSP ? 

60. SKBM kriterianya ada esensial, mengapa KKM tidak ada kriteria esensial ?  

61. Bagaimana mengisi raport untuk pengembangan diri ? 

62. Bagaimana penilaian potofolio ? 

63. Apakah kegiatan eksperimen dalam IPA dapat dilihat sebagai penilaian performance dab 

projek ? 

64. Karya tulis dan menyusun teks pidato bisa dimasukan dalam portofolio ? 

65. Bagaimana dengan pembelajaran IPA Terpadu karena dalam 1 semester hanya biologi ? 

66. Apakah SDLB semua pembelajarannya tematik ? 

67. Bagaimana keterkaitan kuri 94 – 2004 dan KTSP 

68. di Lap.masih banyak tenaga / guru yang kurang berkualitas, bagaimana pusat dapat 

menjangkau semuanya?  

69. Mengapa harus ada sertifikasi guru ? 
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70. Di KTSP , RPP merupakan salah satu perangkatnya, tetapi BSNP, RPP tidak termasuk 

perangkat. Bagaimana ? 

71. Pengembangan pelaksanaan kurikulum ada beberapa kriteria yang : potensi daerah, 

kebutuhan daerah, Iptek dll. Bagaimana daerah yang hanya mengembangkan beberapa 

kriteria tersebut dapat menyelesaikan soal UN / ENTANAS ? 

72. Apa beda pengembangan diri akademik dan non akademik ? 

73. Sampai dimana pengembangan diri memberi kontribusi dalam kenaikan kelas? 

74. Bila dalam suatu kelas heterogen / memiliki kemampuan yang berbeda, bagaimana 

mengatasinya ?  

75. Siswa yang memiliki kemamapuan yg menonjol di satu bidang, kurang dihargai oleh bidang 

lain, bagaimana mengatasinya & bisakah ini dijadikan action research ? 

76. Bagaiman bila RPP tidak sesuai dengan pelaksanaannya. 

77. Bila SDM kurang bagaimana solusinya ? 

78. Bagaimana menilai dari tema tersebut untuk memasukkan ke MP-2 yang terkait? 

79. Dalam simulasi, demonstrasi, sosiodrama , dll, apakah bisa dengan unjuk kerja ? 

80. Bagaimana hubungan antara penilaian sikap dengan penilaian diri / pribadi.  

81. Apakah visi-misi dalam KTSP yang disusun oleh masing-masing sekolah boleh 

menggunakan bahasa anak supaya memiliki keterbacaan yang tinggi?  

82. Bagaimana bila visi-misi menggunakan bahasa daerah, karena KTSP kan dibuat langusng 

oleh sekolah dan digunakan oleh sekolah? Selain itu, penggunaan beberapa bahasa daerah 

tolitoli (beberapa istilah) bisa membuat terasa lebih akrab dan bisa mempertahankan bahawa 

daerah). 

83. Kami sering dibuat bingung ole peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami baru 

saja Sian-siap untuk mempersiapkan diri menggunakan KBK (kur 2004) dan baru mulai 

membuat silabusnya, Namur sekarang muncul KTSP, ini bagaimana? Apakah in namanya 

bukan membuat lapangan bertambah bingung? Sebaikny apemerintah jangan asal saja 

membuat peraturan atau keputusan-keputusan, sebaiknya pemerintah memperhitungkan 

betapa bingungnya orang lapangan, apalagi kami di Tolitoli yang mungkin tidak tersentuh 

oleh Pusat karena lokasinya yang terlalu jauh. Sedangkan penataran KTSP saja orang pusat 

atau propinsi tidak mau menyentuh daerah kami. Tolong ini diperhatikan. 
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84. Apabila sekolah sudah menghasilkan KTSP, dan kebetulan Kepala sekolahnya dimutasi. 

Apakah dalam hal ini dapat diartikan bahwa sekolah itu harus menyusun KTSP baru ?, 

karena tadi ibu sampaikan bahwa visi-misi ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapt 

dengan dewan guru dan komite sekolah.  

85. Pada suatu penataran katanya pernah ditetapkan bahwa yang mensahkan KTSP Sekolah 

Dasar itu Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupatern. 

Apakah memang begitu? 

86. Dalam menyusun tema, kami bingung dalam mengadminsitrasikannya. Apakah melalui 

penataran ini ibu bisa membantu kami membuatkan seluruh tema agar kami menjadi mudah 

dalam menyusun perencanaannya.  

87. Bila sudah ada tematik, apakah jadwal pelajaran kelas I, II, dan III bisa berbeda dengan 

kelas IV, V dan VI? Karena selama ini di sekolah kami jadwal pelajaran ditetapkan sama 

untuk seluruh kelas dalam seminggunya.  

100. Kesulitan kami dalam pembelajaran tematik adalah ketika anak bertanya ‟Ibu sekarang 

pelajaran apa?‟ bagaimana cara saya menjawabnya? 

101. Bagaimana bila saat penyusunan KTSP, komite sekolah tidak hadir? Apakah visi-misi dapat 

dikatakan tetap sah? 

102. Dalam tematik apakah boleh semua mata pelajaran dituangkan  pada jadwal pelajaran 

selama satu hari? Paling banyak berapa mata pelajarankah yang bisa dibentuk menjadi satu 

tema? Olehkah tema hanya terdiri atas 2 mata pelajaran saja?  

103. Di SD Percontohan mengambil Bahasa Inggris sebagai mulok sedangkan untuk pelajaran 

tidak ada bahasa inggris sebagai mata pelajaran. Apakah dibolehkan semua yang termuat di 

dalam Standar Kompetensi, Kompetensi dasar dan Standar Kompetensi Lulusan digunakan 

oleh bahasa inggris di dalam pembelajaran muatan lokal? 

104. Apakah Bahasa Inggris dapat dianggap sebagai mata pelajaran pokok atau pilihan dan bukan 

merupakan muatan lokal? 

105. Bagaimana jika kriteria ketuntasan minimal (KKM) tidak tuntas pada beberapa kompetensi 

dasar (KD)? 

106. Pada contoh penilaian di mata pelajaran matematika/IPA, diperoleh nilai 80 untuk 

pemahaman konsep atau hapalan, sementara keterampilan proses atau bernalar hanya 

memperoleh nilai 20. Apa siswa tetap lulus dengan nilai 20 dalam bernalar? 

107. Apa KD yang sudah tuntas perlu diujikan lagi pada ujian semester? 
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108. Bagaimana mengelompokkan siswa sesuai minat dan bakat pada Pengembangan Diri? 

109. Apa yang dimaksud dengan program kegiatan Pengembangan Diri? 

110. Bagaimana dengan guru Pengembangan Diri pada bidang olah raga yang ternyata tidak 

kualified (loyo)?  

111. Bagaimana dengan „kecakapan hidup‟ yang tidak sesuai dengan indikator? 

112. KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Pelaksanaan terakhir yaitu tahun 

2009/2010. Kami akan melaksanakannya di kelas I boleh atau tidak? 

113. KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. 

Aka tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat 

dilaksanakan?  

114. Pada tahun 2008 apakah SD sudah melaksanakan ujian nasional untuk tiga mata pelajaran 

(IPA, Matematika, dan Bahasa)? 

115. Bagaiamana cara menentukan KKM? Berapa kriteria minimalnya? 

116. Kabupaten Natuna melaksanakana KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. Tetapi 

perangkatnya belum  selesai. Boleh atau tidak? 

117. Siapa yang menentukan muatan lokal?  

118. Kurikulumnya KTSP (daerah), ujian nasionalnya.bagaimana?  

119. Kapan KTSP diberlakukan?  

120. Dapatkah menulis persiapan bahasa Inggeris menggunakan bahasa Ingeris? (Afif) 

121. Bagaimana cara penilaian pada tematik? 

122. Bagaimana cara mengatasi kekurangan alat peraga, alat praktikum, dan media, misalnya 

pada pembelajaran kimia yang harus melakukan praktikum? 

123. Bagaimana cara merumuskan indikator? 

124. Bagaimana dengan ijazah SD yang hanya satu model padahal di provinsi Jawa Tengah ada 

yang menggunakan kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan KTSP. Karena di ijazahnya 

tertulis mata pelajaran IPS dan PKn, padahal di kurikulum 2004 tertulis PKPS?  

125. KTSP berlaku sampai kapan? 

126. Apa boleh dokumen 1 KTSP yg disahkan tanpa dokumen 2? 

127. Dalam jadwal pelajaran kelas 1 sampai 3, apakah ditulis tematik saja atau mata 

pelajarannya? 
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128. Bagaimana mengenai rapor untuk 2007/2008?  

129. Apakah KTSP untuk SDLB A/B/D/E bisa jadi satu? 

130. Apakah ada perbedaan antara KTSP untuk SMPLB B yang normal dan yang di bawah rata-

rata? 

131. Bingung – KBK belum selesai kok sudah KTSP? Bagaimana dengan buku yang sesuai untuk 

KTSP? 

132. Berkaitan pembelajaran IPS terpadu, apakah seorang guru harus menguasai IPS secara 

utuh, padahal guru hanya menguasai satu antara Sejarah, Ekonomi, atau Geografi? 

133. KTSP tidak berlaku di Malaysia, hanya ada PGSLP, tapi pendidikan cukup sukses? Di 

Malaysia guru berpendapatan tinggi, dan pendidikan sukses? 

134. Pengembangan diri sebagai bagian dari KTSP, bagaimana pelaksanaannya di sekolah? 

135. Program tematis dalam buku teks pada umumnya masih terpilah-pilah? Perlu bahan ajar 

yang lebih komunikatif? 

136. Mulok (pembibitan jeruk) tidak mendukung wajar 9 tahun jika lulus SD langsung siap 

kerja?  Anak SD kok bisa mengolah pembibitan jeruk karena memegang parang saja tidak 

bisa? Penekanan pada Mulok nanti lulus SD tidak bisa berhitung? 

137. Dalam dokumen 1 KTSP, ada visi, misi, tujuan sekolah. Apa boleh ditambah dengan 

indikator? 

138. Bagaimana cara menyusun mulok? 

139. Apa mulok dapat berbeda setiap semester? 

140. Standar itu apa saja? 

141. Pengembangan diri itu terdiri dari apa saja? 

142. Apakah tujuan pembelajaran bisa sama dengan indikator (dalam RPP)?  

143. Apakah muatan lokal dilakukan boleh secara terus menerus dua semester atau satu semester 

saja? 

144. Apakah program SKS merupakan wacana saja atau akan ada beneran? 

145. Bagaimana dengan kedudukan program akselerasi itu dikaitkan dengan SKS? 

146. Apakah Visi dan misi dari suatu sekolah dapat berubah ? 

147. Apakah boleh MGMP menyusun KTSP? 
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148. Beban mengajar, apakah 24 jam perminggu sudah harus diterapkan? 

149. Pemahaman materi minimal kompetensi kelulusan minimal? 

150. Langkah apa yang harus ambil setelah menetapkan KKM ternyata kondisinya jauh dibawah 

Standar? 

151. Kreteria kenaikan kelas, kelulusan tidak boleh ada nilai merah, kalau kita kihat apakah 

Sekolah boleh menetapkan kreteria kenaikan dan kelulusan. 

152. Waktu KBK boleh ada 4 mata pelajaran, kemudian Sekarang ada 3 mata pelajaran 

153. Persyaratan harus dikomunikasikan pada orang tua (Komite) 

154. Batasaannya berapa kali sekolah dapat merubah KKM kalau ternyata kemampuan siswa 

tidaktuntas (masalahnya bisa direvisi) 

155. Sosialisasi ini sudah berjalan 2 tahun, ditempat kaki dokumen yang berkaitan dengan hal 

tersebut sangat terbatas, dan masih sangat kurang sosialisasinya. 

156. Mohon kami diberikan literatur yang cukup untuk muatan lokal dan pengembangan diri. 

157. Di tempat kami penilainnya bervariatif, yaitu Ulangan harian/ tugas , Ulangan tengah 

semester dan ulangan terakhir.  Bobot Skoringnya ketiganya adalah sama. Bagaimana 

dengan haltersebut. Karena khususnya tugas yang dilakukan di rumah kadang bukan anak 

sendiri yang melakukan? 

158. Ketentuan KKM di sekolah kami maksimal ada 4 matapelajaran, disamping itu ada 

ketetapan lain kalau siswa kehadirannya kurang dari 85%, maka anak tersebut tidak naik. 

Sebetulnya saya kurang terima dengan pernyataan ini, kalau menurut  Ibu bagaimana? Dan 

apakah KKM-nya bisa direvisi 

159. Pada saat kita membuat silabus, di sana ada indikator. Kemudian di dalam menyusun soal 

disitu ada dinyatakan menyusun inidikator. Guru bingung saat menentukan indikator. 

Indikator mana yang dituangkan. Apakah indikatator silabus apa indikator soal 

160. Mohon perlu dipertegas lagi pada kata operasional khusus atau umum dalam penilaian 

A,B,C,D (Action. Behavior, Content, dan Degree)  atau yang mana ?   

161. Silabus yang baku seperti apa? Karena sampai saat ini  belum ada silabus yang baku. 

162. Dalam merumuskan Tujuan,  apakah harus mengacu  pada materi pembelajaran? 

163. Apakah RPP identik dengan SP pada waktu dulu? 

164. Penilaian pada raport dulu menilai aspek dalam mata pelajaran kalau yang sekarang seperti 

apa? 
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165. Apakah dengan KTSP ujian semester ini untuk semua? Pakah boleh dengan sistem blok! 

Sekolah masih melakukan semester. 

166. Pembelajaran tematik seperti apa? Dan bagaimana hubungannya dengan penilaian? 

167. Di Pendidikan Dasar (SD) kalau diberi PR hasilnya selalu baik bagai mana menyikapi 

seperti ini agar dalam penilaian secara keseluruan menjadi obyektif. 

168. mana yang lebih ideal, apakah ulangan/ujian tengah semester atau ulangan/ujian akhir 

semester. 

169. Mata pelajaran keterampilan di berikan disatu pendidikan yg lebih rendah atau LB, di SMA 

sebagai MP Tambahan, bagaimana di sekolah sekalian mata mulok juga ada keterampilan? 

Bagaimana keduanya diberikan di sekolah? 

170. Penugasan terstruktur dan mandiri tidak terstruktur. Dalam memberikan tugas terstruktur 

dan mandiri tidak terstruktur alokasi hanya 0-50% dari alokasi waktu yang ada dari tatap 

muka. Mohon penjelasan yg lebih detail tentang hal itu. Mengapa kita harus dibatasi     0-

50%. Apakah tidak dibebaskan kepada guru ?. Karena tugas terstruktur atau tidak toh siswa 

akan melakukan aktifitas di luar jam tatap muka atau di rumah. 

171. Penetapan KTSP sebenarnya oleh siapa : kepala sekolah / Dinas Pendidikan / komite 

sekolah ?. Jangan sampai pemahaman yang disampaikan ibu berbeda dengan pemahaman 

yang diterima peserta yang pernah memperoleh informasi dari LPMP. 

172. Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban guru untuk mengajar sebanyak 24 jam/minggu, 

apakah harus dilakukan ? sementara di Papua belum menerapkan sertifikasi guru. 

173. Kami memiliki jumlah guru yang terbatas yaitu 5 orang saja. Dari jumlah guru tersebut 

sekolah kami tidak punya guru bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, penjaskes. Bagaimana cara 

menyusun KTSP dengan kondisi sekolah yang kekurangan jumlah pendidik semacam ini ? 

174. KTSP identik tergantung siapa yang akan memakainya. Hal ini merupakan kebijakan 

pemerintah yg fleksibel dan memberi otonomi, tetapi ada Ujian Nasional (UN). Hal ini 

apakah tidak rancu di satu sisi sekolah diberi otonomi namun di sisi lain harus ada ujian 

standar yaitu UN.  

175. Bagaimana dengan kondisi sekolah yang di pelosok dan di pedalaman yang serba kurang 

namun akan dilakukan UN yang sama dengan sekolah di perkotaan ? 

176. IPA Terpadu, pada tahapan penyusunan silabus dengan RPP tidak berbeda dengan langkah 

tematis di SD. Dari SI dibuat indikator, dan semua KD dibuat indikator-indikator. Dari 

beberapa indikator yang dibuat tema yang dapat mengkaitkannya, bagaimana membuat 
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tema untuk KD dan indikator yang dapat dikelompokkan di semester yang sama atau 

berbeda. 

177. Secara rasional untuk pembelajaran terpadu, memungkinkan untuk efisiensi indikator 

bilamana terjadi indikator yang tumpang tindih sehingga dapat diajarkan pada salah satu 

mata pelajaran saja dan tidak berulang. Tetapi bagaimana praktis pelaksanaannya ? 

178. Substansi IPA adalah terpadu, sementara model silabus pada panduan penyusunan KTSP 

yang dikeluarkan BSNP belum terpadu. Apakah Terpadu ini menjadi suatu keharusan untuk 

IPS dan IPA diterapkan atau penerapannya dapat berlangsung secara bertahap ? 

179. Dari LPMP diinformasikan harus melaksanakan IPA dan IPS terpadu, maka seandainya jika 

tidak ada guru bidang itu maka guru dalam bidang yang lain harus mengajarkannya. 

180. Struktur KTSP untuk SMK. Dalam struktur KTSP ada mata pelajaran, mulok, 

pengembangan diri. Di SMK ada pelajaran normatif, adaptif, dan normatif. Ada belajar mata 

pelajaran baru yaitu IPS, seni dan budaya. Dimasukkan di dalam normatif, adaptif, atau 

dalam kelompok tersendiri. 

181. Dalam proses pembelajaran perlu ada motivasi belajar untuk siswa. Dalam rapor tidakj ada 

rangking. Ranking masih dianggap sebagai motivasi dalam belajar peserta didik. 

182. KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Kalau dibuat oleh MGMP boleh atau 

tidak?  

183. KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. 

Aka tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat 

dilaksanakan?  

184. Pada tahun 2008 apakah SD sudah melaksanakan ujian nasional untuk tiga mata pelajaran 

(IPA, Matematika, dan Bahasa)? 

185. Pengajaran bahasa Inggris kiblatnya berbeda. Kurikulum 1994 kiblatnya Inggris, yaitu 

pendekatan tematik dengan mengutakana keterampilan bahasa, sekarang kiblatnya 

memahami bermacam-macam teks dan guru-guru memperoleh pelatihan tersebut. SMA 

merupakaan jenjang pendidikan yang dipersiapka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Di SMA tidak ada teori tata bahasa. Masalahnya yaitu PT masih melakukan tes pada calon 

mahasiswanyauntuk test kognitif. Bagaimana mereka dapat diterima di PT? 

186. Bukit tinggi telah menggunakan LHB yang dikeluarkan oleh Puskur. Apakah ada ketentuan 

bahwa LHB harus dicetak atau dalam bentuk lembaran-lembaran? Hal tersebut menjadi 

masalah. Bukti Tinggi membuatkan LHB dalam bentuk lembaran, sementara ketika pindah 

ke kabupaten lain, kami dilecehakan dan bahkan kepala dinasnya b ertanya mengapa LHB 
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dibuat main-main, yaitu dalam lembaran-lembaran? Mereka malah menginginkan LHB 

disuat sesuai dengan sekolah yang dituju oleh anak untuk pindah sekolah. 

187. KKM sudah ditentukan, setelah tuntas dilakukan penilaian oleh guru, siswa dapat menjawab 

dengan baik Tetapi kenapa ketika UUB siswa tidak mampu menjawab? 

188. Kota Bukit Tinggi melaksanakana KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. Setelah 

memperoleh pelatihan ternyata dirasakan KTSP yang disusun masih jauh dari sempurna. 

Selain itu juga melaksanakan ketentuan mengajar minimal tiap guru 24 jam tatap muka 

perminggu. Harapannya kurikulum jangan berubah lagi. 

189. Apakah boleh kita belum malaksanakan KTSP tahun 2009 karena satu sekolah hanya di ajar 

oleh 2 guru? 

190. KTSP dilaksanakan di daerah, dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi daerah. 

Aka tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. Bagaimana hal ini dapat 

dilaksanakan?  

191. Ujian nanti dalam bentuk apa? Apakah betul ada tambahan mata pelajaran yang di UN kan? 

192. Apakah sistem penilaiannya sama dengan KBK? 

193. Mengapa penilaian terlalu rumit? Bagaimana kita bisa menilai seluruh kelas yang jumlahnya  

banyak sekali? 

194. Kita mengalami kendala kurangnya bukumata pelajaran untuk anak-anak. Jadi siswa hanya 

mencata terus padahal materi terlalu banyak. Siswa sulit memahami materi pelajaran. 

195. Bagaimana menintegrasikan life skill kedalam silabus? Kita tidak memiliki pedoman apa saja 

life skill itu. Kami mau memasukkannya. 

196. Kalau guru harus membuat silabus dan RPP sendiri, pekerjaan guru banyak sekali, 

bagaimana dengan kesejahteraannya? 

197. Bagaimana kita mengajarkan kalau membaca dan menulsi mereka belum bisa padahal sudah 

di SMA? 

198. Apakah mungkin Papua ini diberikan perlakukan khusus yang tidak sama dengan daerah 

lain karena kondisi siswa sangat berbeda dengan daerah lain. 

199. Kenapa pemerintah tidak memberikan bantuan yang banyak sehingga siswa dapat membeli 

buku atau buku dikirim dari pemerintah? 

200. Siswa sulit membayar uang SPP sehingga untuk opersional sekolah juga menjadi 

terganggu. 
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201. Letak sekolah saling berjauhan. Ada yang berjarak tempuh dengan kendaraan sepeda motor 

selama 12 jam. Hal tersebut menyebabkan jika ada undangan ke kabupaten sulit untuk 

mengundang mereka.Apalagi ada yang harus menggunakan speed boat yang biaya 

minyaknya saja satu kali jalan Rp1 juta. Apakah tidak ada tunjangan khusus bagi guru 

seperti itu? 
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Pendidikan Menengah 

 

 
1. Silabus yang baku seperti apa? Karena sampai saat ini belum ada silabus yang 

baku. 
 
     Jawaban:  
      Tidak ada silabus yang baku. Alasannya karena setiap sekolah boleh memiliki silabus masing-

masing untuk setiap mata pelajaran.  
 
2. Dalam merumuskan tujuan, apakah harus mengacu pada materi pembelajaran? 
 
     Jawaban 
      Apabila pembelajaran menekankan kompetensi, maka tidak mengacu kepada materi 

pembelajaran lagi, namun kepada kompetensi dasar dan indikator. 
 
3. Apakah RPP identik dengan SP pada waktu dulu? 
      
      Jawaban: 
      Ya, 
 
4. Penilaian pada raport dulu menilai aspek dalam mata pelajaran, kalau yang 

sekarang seperti apa? 
 
     Jawaban: 
      Berdasarkan Permen no. 20 tahun 2006 yang berlaku dimana dinyatakan bahwa 

penilaian menggunakan multi teknik tentunya yang mengarah kepada menilai  
berdasarkan aspek-aspek. Karena itu sekarang pun tetap menilai aspek. 

 
5. Apakah dengan KTSP ujian semester ini untuk semua? Apakah boleh dengan 

sistem blok! Sekolah masih melakukan semester? 
      
      Jawaban 
      Boleh saja sekolahmelakukan ujian semester 
 
6.  Pembelajaran tematik seperti apa, dan bagaimana hubungannya dengan penilaian? 
     Jawaban: 
      Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terpadu berdasarkan tema-tema 

terpilih. Satu tema dapat meliputi beberapa materi dari mata pelajaran yang berbeda. 
Materi yang dicakup dalam satu tema itu tentunya relevan dengan tema itu sendiri. 

 
7. Mana yang lebih ideal, apakah ulangan/ujian tengah semester atau ulangan/ujian 

akhir semester. 
 
     Jawaban 
     Tentunya tengah semester karena akan lebih komprehensif dan dalam materinya 
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8. KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Kalau dibuat oleh MGMP boleh 
atau tidak? Pelaksanaan terakhir yaitu tahun 2009/2010. Kami akan 
melaksanakannya di kelas I boleh atau tidak. 

      KTSP dilaksanakan di daerah dengan bahan-bahan yang relevan dengan kondisi 
daerah. Akan tetapi ujian masih nasional dan soal disusun secara nasional. 
Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan? 

 
     Jawaban (termasuk untuk pertanyaan nomor 26) 
      Boleh saja dibuat di MGMP berdasarkan kesepakatan anggota MGMP itu sendiri. 

Artinya apabila KTSP disusun berdasarkan hasil kesepakatan anggota MGMP berarti 
anggota sudah membuat berbagai pertimbangan untuk menentukan materi KTSP yang 
sesuai dengan kondisi sekolah anggota MGMP. 

 
      Masalah pelaksanaan terakhir 2009/2010 dan sekolah baru mulai di kelas 1, boleh saja 

menurut permen 24 tahun 2006. 
 
      Tidak ada masalah antara bahan-bahan dari daerah dengan ujian yang disusun secara 

nasional. Karena yang diujikan bukan bahannya, tetapi kompetensinya. Pusat Penilaian 
Pendidikan pasti akan menyambil kompetensi yang telah ditentukan oleh BSNP dan 
setiap sekolah juga harus mengacu kepada kompetensi yang sama. 

       
9. Pengajaran bahasa Inggris koblatnya berbeda. Kurikulum 1994 pendekatan 

tematik dengan mengutamakan keterampilan bahasa, sekarang kiblatnya 
memahami macam-macam teks dan guru-guru memperoleh pelatihan tersebut. 
SMA merupakan jenjang pendidikan yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke 
perguruan tinggi. Di SMA tidak ada teori tata bahasa. Masalahnya yaitu PT 
masih melakukan tes pada calon mahasiswanya untuk tes kognitif. Bagaimana 
mereka dapat diterima di PT. 

 
    Jawaban 
     Di Kurikukum 1994 sebenarnya tema-tema tersebut hanya untuk memudahkan dalam 

menentukan materi, terutama kosakata. Pusat Kurikulum dalam mempersiapkan 
Standar Isi 2006 juga tetap mempersiapkan tema-tema serta daftar tata bahasa. Serta 
penekanannya pada keterampilan berbahasa. Disamping itu, juga daftar bentuk teks 
beserta contoh-contohnya. Bentuk teks beserta contohnya dianggap perlu disajikan 
karena dimungkinkan banyak guru yang kurang memahaminya. Namun BSNP 
menganggap bahwa tema, daftar tata bahasa serta contoh bentuk teks dianggap materi 
dan materi ini ditentukan oleh sekolah bukan oleh BSNP. BSNP tugasnya hanya 
menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

      Karena standar kompetensi dan kompetensinya sangat tidak jelas – tanpa materi, maka 
sekolah dituntut untuk menyusun tema dan tata bahasa yang relevan. Bila menglami 
kesulitan, sebaiknya lihat saja KBK 2004. hasil Puskur.   
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10. KKM sudah ditentukan, setelah tuntas dilakukan penilaian oleh guru, siswa dapat 
menjawab dengan baik. Tetapi kenapa ketika UUB siswa tidak mampu menjawab? 

 
     Jawaban 
      Seandainya soalnya sama dan siswanya sama, tentunya soal tersebut, akan tetap 

terjawab dengan baik oleh siswa walaupun diberikan di UUB. Namun seandainya siswa 
dan soal sama, dan pada kenyataannyadi UUB siswa tidak mampu menjawab, berarti ada 
faktor lain yang menghambatnya. 

 
11. Kota Bukit Tinggi melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. Setelah 

memperoleh pelatihan ternyata dirasakan KTSP yang disusun masih jauh dari 
sempurna. Selain itu juga melaksanakan ketentuan mengajar minimal tiap guru 24 
jam tatap muka per minggu. Harapan kurikulum jangan berubah lagi. 

 
     Jawaban 
      Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dinamis karenaharus disesuaikan dengan 

perkembangan jaman 
 
 
12.Kabupaten Natuna melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2007/8. Tetapi 

perangkatnya belum selesai. Boleh atau tidak? 
 
     Jawaban 
      Bukan masalah boleh dan tidak. Kalau yang dimaksud perangkat tersebut adalah silabus 

dan RPP, maka tidak mungkin suatu sekolah dapat melaksanakan KTSP dengan baik 
tanpa silabus dan RPP. Tetapi seandainya sambil melaksanakan KTSP juga menyusun 
silabus dan RPP secara bertahap, itu boleh saja. 

 
13.Siapa yang menentukan muatan lokal? 
 
     Jawaban 
      Yang menentukan muatan lokal jelas bukan dari Pusat, tetapi daerah. Yang dimaksud 

daerah mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahwa sekolah. Karena 
itu di suatu daerah, muatan lokal dapat di tentukan oleh propinsi. Seandainya hal ini 
terjadi, maka dalam satu propinsi tersebut materi muatan lokalnya sama.. Seandainya di 
suatu propinsi kebijakan penentuan muatan lokal diserahkan ke kabupaten atau kota, 
maka setiap kabupaten atau kota dalam suatu propinsi kemungkinan berbeda, dan 
seterusnya yang kemudian setiap sekolah dapat menentukan muatan lokal sendiri. 

       
 
14.Bagaimana struktur kurikulum SMK berbasis kelautan? Bolehkah mata pelajaran 

Seni Budaya diganti dengan pelajaran khusus kelautan? 
 
     Jawaban 
      Mata pelajaran yang tercantum di dalam struktur kurikulum, termasuk Seni Budaya, 

merupakan mata pelajaran wajib. Karena itu tidak boleh dihilangkan atau diganti oleh 
mata pelajaran lain. Apabila ada penambahan mata pelajaran khusus kelautan, maka 
mata pelajaran tersebut boleh ditambahkan di kompetensi dasar kejuruan atau 
kompetensi kejuruan. 
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15. Bolehkah nilai KKM lebih kecil dari 60? 
 
     Jawaban 
      Boleh saja karena alasan, misalnya intake nya tidak mungkin untuk ditentukan menjadi 

60. Namun kemudian, setahap demi setahap pihak sekolah- dalam hal ini kepala sekolah 
dan guru khususnya- meningkatkan KKM. 

 

16. Kami memiliki jumlah guru yang terbatas yaitu 5 orang saja. Dari jumlah guru 

tersebut sekolah kami tidak punya guru bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, 

penjaskes. Bagaimana cara menyusun KTSP dengan kondisi sekolah yang 

kekurangan jumlah pendidik semacam ini ? 

 
Jawaban: 
Susun KTSP untuk mata pelajaran yang ada gurunya saja. KTSP untuk mata pelajaran yang 
tidak ada gurunya dapat diadopsi atau diadaptasi dari KTSP sekolah lain. 

 

17. Standar Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi pengelolaan 

diserahkan kepada daerah/sekolah. Bagaimana hal ini akan nyambung? Apalagi 

ujian nasional masih disusun dan dilaksanakan oleh pusat. Apa bisa bagus 

hasilnya?selain itu target nilai juga tinggi, daerah tidak bisa mengikutinya. 

 
Jawaban: 
Ujian Nasional akan diadasarkan pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang 
ditetapkan dalam Standar Nasional. Dengan perkataan lain, yang diuji adalah kemampuan 
dasar, bukan pengelolaannya. 

 

18. IPA terpadu ini bagaimana melaksanakannya? Materinya katanya terpadu, tetapi 

ternyata masih sendiri-sendiri antara biologi, fisika, dan kimia. Bagaimana 

memadukannya? Kalau dipadukan siapa yang mengajar?  

Jawaban: 
Perencaanaan IPA terpadu dibuat bersama oleh guru mata pelajaran yang dipadukan. Bila 
masing-masing guru tidak menguasai mata pelajaran yang lainnya, maka pemaduan hanya 
terbatas pada pembuatan tema bersama; kemudian mengajarkannya masing-masing tetapi 
mengaitkan pembelajarannya pada tema yang dipilih bersama itu. 
 

19. Kalau IPA terpadu dibuat tema, lalu memadukannya dari indikator atau dari KD?  

Jawaban: 
Menurut pengalaman para guru Sekolah Dasar, pemaduan beberapa mata pelajaran dalam 
sebuah tema lebih mudah dilakukan melalui indikator; walaupun secara teoretis, pemaduan 
melalui Kemampuan Dasar (KD) akan lebih luwes karena masih global.  
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20. Indikator tidak semua bisa dipadukan, siapa yang mengajar yang terpadu dan 

siapa yang mengajar yang tak terpadu? 

 
Jawaban: 
Jika melalui indikator, berbagai mata pelajaran (baca: kemampuan dasar/KD) sukar 
dipadukan, coba padukan melalui KD. 
Jika dua mata pelajaran, misal A dan B, sudah dipadukan, maka seharusnya masing-masing 
guru A maupun guru B mampu mengajarkan mata pelajaran hasil pemaduan tersebut karena 
perencanaan dibuat bersama. 

 

21. Jika sendiri-sendiri, kemudian di akhir semester dipilih satu tema pemersatu, 

berarti menambah alokasi waktu. Selain itu, siapa yang mengajar yang terpadu? 

 
Jawaban: 
Pembelajaran IPA terpadu dengan model tematik dilakukan sejak awal (tidak diakhir semester) 
sehingga tidak akan ada penambahan alokasi jam pelajaran.  

 

22. Pelaksanaan terakhir yaitu tahun 2009/2010. Jika tidak siap boleh atau tidak? 

Jawaban: 
Jika KTSP masih belum dilaksanakan pada tahun 2009/2010, hal ini dikhawatirkan terdapat 
perbedaan antara Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada pada era 
KTSP dan era Kurikulum 2004 (KBK). Ujian Nasional didasarkan pada SK dan KD pada 
era KTSP. 
 

 

23. Bagaiamana cara menentukan KKM? Berapa kriteria minimalnya? 

 
Jawaban: 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ditentukan dengan mempertimbangkan ‘Intake’ siswa 
(rata-rata kemampuan siswa), kemampuan guru, dan fasilitas proses belajar mengajar (PBM). 
Untuk menentukan ‘nilai’ minimalnya, sebagai patokan awal gunakan saja nilai rata-rata 
yang biasa dicapai siswa dalam tiap mata pelajaran. Lama-lama kita naikkan KKM tersebut 
sesuai dengan perkembangan ketiga hal itu: Intake siswa, kemampuan guru, dan fasilitas PBM. 

 

24. Kabupaten Merauke melaksanakana KTSP pada tahun ajaran 2007/2008. Tetapi 

perangkatnya belum  selesai. Boleh atau tidak? 

Jawaban: 
Bagaimana mungkin suatu sekolah melaksanakan KTSP tetapi perangkatnya belum selesai. 
Logikanya, perangkatnya selesai dulu baru menerapkan. 
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25. Siapa yang menetapkan KTSP? Menurut LPMP dinas yang menetapkan. 

Jawaban: 
KTSP ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota. Di suatu daerah, untuk satuan Sekolah Dasar 
(SD),  akan diambil kebijakan bahwa KTSP ditetapkan oleh Dinas tingkat Kecamatan 
mengingat jumlah SD di tingkat kabupaten cukup banyak sehingga akan menyulitkan Dinas 
Kabupaten dalam menandatangani KTSP tersebut.  

 
26. Siapa yang menentukan muatan lokal? Kurikulumnya KTSP (daerah), ujian 

nasionalnya.bagaimana? Bolehkah nilai KKM lebih kecil dari 60?  
 
Jawaban: 
Muatan lokal ditentukan oleh kesepakatan guru-guru dan pejabat pendidikan di tingkat 
kabupaten/kota atau provinsi. 
Berkaitan dengan ujian nasional, lihat jawaban pertanyaan nomor 60. 
Nilai KKM boleh kurang dari 60 kalau memang ditinjau dari segi kemampuan siswa, 
kemampuan guru, dan fasilitas sekolah hanya mampu mencapai nilai sebesar itu. Namun, 
lambat laun harus ditingkatkan. Jika tidak, kualitas hasil pembelajaran siswa tidak naik-naik. 

 
27. Kapan KTSP diberlakukan?  

 
Jawaban: 
KTSP diberlakukan sejak tahun 2007/2008 bagi sekolah yang sudah mampu. Bagi sekolah 
lain diberi keleluasaan waktu sampai dengan tahun 2009/2010. 

 
 

28. Bagaimana cara penilaian pada tematik? 

Jawaban: 
Penilaian pada tematik sama saja seperti biasa, sebab yang dinilai bukan temanya tetapi 
kemampuan yang dikembangkan melalui tema itu. 

 

29. Bagaimana cara mengatasi kekurangan alat peraga, alat praktikum, dan media, 
misalnya pada pembelajaran kimia yang harus melakukan praktikum? 
 
Jawaban: 
Alat peraga masih bisa dipikirkan/dibuatkan tiruannya. Namun alat praktikum tertentu 
mungkin memang sulit untuk digantikan. 

 
30. Bagaimana cara mengajarkan IPA terpadu pada jenjang SMP? Karena tidak 

semua guru mampu menguasai fisika/kimia/biologi? 
 
Jawaban: 
Jika demikian, pembelajaran IPA terpadu sebatas tematik. Artinya, ada tema bersama, misal 
‘peristiwa alam’, pembelajarannya dilakukan masing-masing guru mata pelajaran. Tiap mata 
pelajaran dikaitkan terhadap tema tersebut. 
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31. Bagaimana cara merumuskan indikator? 

Jawaban: 
Indikator adalah tanda-tanda penguasaan suatu kemampuan. Indikator dipikirkan ketika kita 
akan menilai penguasan kemampuan oleh siswa, bukan ketika akan mengajar atau merumuskan 
pembelajaran. Jawab terus dalam pikiran, pertanyaan ”Apa saja tanda-tanda siswa telah 
menguasai suatu kemampuan setelah mengalami suatu pembelajaran ?”. Oleh karena itu, 
pikiraknlah indikator setelah siswa mengalami pembelajaran, bukan sebelumnya. 

 

32. KTSP dibuat oleh sekolah atau beberapa sekolah. Kalau dibuat oleh MGMP boleh 

atau tidak? Pelaksanaan terakhir yaitu tahun 2009/2010. Kami akan 

melaksanakannya di kelas I boleh atau tidak? 

Jawaban: 
Gagasan awal alasan KTSP adalah agar kurikulum lebih sesuai dengan kondisi masing-
masing sekolah. Oleh karena itu tidak masalah siapa yang menyusun KTSP asal sesuai dengan 
kondisi sekolah yang bersangkutan. 
 

33. Bagaimana solusi untuk memenuhi pemenuhan SDM maupun sumber dana bagi 
pelaksanaan MULOK yang memenuhi keperluan daerah? 

  
         Jawab: 
 Mata pelajaran MULOK merupakan wewenang yang diperuntukan bagi daerah agar 

daerah mempunyai kesempatan mengembangkan sendiri mata pelajaran yang sesuai 
dengan ciri khas kondisi dan kebutuhan daerah dilihat dari keunggulan dan 
kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam menentukan mata pelajaran 
MULOK perlu mempertimbangkan SDM dan sumber dana yang tersedia. Dalam hal 
ini, sekolah memerlukan bahan pertimbangan dari Komite Sekolah dan juga Dinas 
setempat dalam menentukan MULOK yang sesuai. 

 
34.  Dari Pusat seyogyanya ada penekanan/ mengharuskan pada daerah untuk 

masing-masing memiliki keunggulan daerah tersebut?! 
  
         Jawab: 
 Keunggulan daerah merupakan ciri khas masing-masing daerah yang menunjukkan 

potensi atau kelebihan yang perlu dikembangkan. Masing-masing satuan pendidikan 
di daerah berwenang untuk menentukan sendiri keunggulan daerahnya. Dalam hal ini, 
Pusat hanya berwenang memberikan ruang bagi sekolah/ daerah untuk 
mengembangkan sendiri. Sekolah/ daerah bisa bekerja sama dengan sekolah/ daerah 
lain yang kondisinya sama untuk mengembangkan keunggulan daerahnya. 
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35. Bila MULOK tidak terlaksana sesuai dengan program karena pengaruh alam 
sehingga ada pelaksanaannya yang diundur, apakah boleh, misalnya pertanian 
seharusnya ada praktek tetapi karena musim jadi praktek ditiadakan, apakah 
boleh? 

  
         Jawab: 
 Pelaksanaan MULOK sepenuhnya merupakan tanggung jawab sekolah/ daerah. 

MULOK merupakan anugerah kewenangan bagi sekolah/ daerah untuk menentukan 
dan mengembangkan sendiri mata pelajaran yang sesuai dengan ciri khas dan 
karakteristik sekolah/ daerah masing-masing. Oleh karena itu, perlu dimanfaatkan 
sebaik-baiknya demi perkembangan sekolah/ daerah masing-masing. 

 
36. Kurikulum sekarang bersifat coba-coba/ angan-angan, jadi kapan hal tersebut 

bisa tercapai sesuai dengan visi dan misi sekolah? 
  
         Jawab: 
 Kurikulum merupakan suatu program rencana jangka panjang. Jadi hasil 

pelaksanaannya tidak akan diperoleh dalam waktu dekat. Kemungkinan dalam waktu 
belasan tahunan baru kita bisa tahu apakah pelaksanaan kurikulum sudah sesuai 
dengan harapan yang ada pada visi dan misi sekolah. Oleh karena itu perlu dilakukan 
monitoring dan evaluasi secara bertahap dan terus menerus yang melibatkan semua 
instansi terkait, seperti satuan pendidikan, Dinas setempat, hingga Pusat, untuk 
melihat ketercapaian pelaksanaan kurikulum sesuai dengan rencana dan tujuan yang 
diharapkan. 

 
37. Pelaksanaan kurikulum seharusnya dimulai dengan contoh, tetapi bagaimana 

pendidikan berjalan baik bila kita sendiri bertindak tidak sesuai dengan 
program yang direncanakan, contoh: merokok dalam kelas, sidang, dll? 

  
         Jawab: 
 Bagus sekali kalau kita sudah menyadari hal tersebut. Dalam hal ini, kita sendiri yang 

perlu mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai segala tindakan dan tingkah laku 
yang patut dilakukan, seperti larangan merokok di kelas, dan lain sebagainya. Bisa 
dimulai dari lingkungan dekat sekitar kita.  

 
38. Pembenahan komponen pendidikan belum menyeluruh, jadi jangan diharap 

hasilnya akan baik?! 
 
          Jawab: 
 (tidak jelas maksudnya) 
 Barangkali yang dimaksud adalah kelengkapan sarana/ prasarana? Latar belakang 

pendidikan Guru? Atau lainnya?  
 Suatu program kegiatan jarang yang langsung menghasilkan hasil yang baik. Hal itu 

perlu suatu proses melalui suatu usaha kerja keras. Kita lakukan terlebih dahulu apa 
yang bisa kita lakukan. Semoga sukses. 

 
39. Bagaimana contoh konkrit hubungan KTSP dengan visi dan misi, mutu 

pendidikan dalam kegiatan? 
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         Jawab: 
 Pertanyaan bagus. Permasalahan utama pada saat menyusun KTSP adalah 

mengkaitkan antara visi dan misi dengan program yang tertuang di dalam Struktur 
Kurikulum dan Beban Belajar. Sebagian dari Struktur Kurikulum tersebut sudah 
ditentukan dari Pusat, berupa Standar Isi beberapa mata pelajaran pokok atau inti. 
Mata pelajaran tersebut mempunyai visi-misi membentuk manusia Indonesia yang 
seutuhnya, tidak hanya pandai dalam segi kognitif dan atau terampil dalam hal 
psikomotorik saja, tetapi juga mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik, sebagai 
pribadi dan anggota masyarakat. Satuan pendidikan atau sekolah, dalam hal ini bisa 
mengembangkan visi dan misi yang sesuai dengan ciri khas, kondisi, dan kebutuhan  
sekolah melalui keunggulan lokal/ global yang terintegrasi pada mata pelajaran 
pokok/inti, dan atau melalui mata pelajaran MULOK. Penentuan ekstrakurikuler pada 
Program Pengembangan Diri juga menentukan ketercapaian visi dan misi sekolah.     

 
 
40. Bagaimana mengintegrasikan visi dan misi tersebut dalam KTSP? 
  
        Jawab: 
 Melalui Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal/ Global yang terintegrasi pada mata 

pelajaran pokok/ inti, dan atau melalui mata pelajaran MULOK, serta penentuan 
program ekstrakurikuler pada Program Pengembangan Diri.  

  
 
41. Pencapaian harus berapa lama waktunya, bila 1 semester belum tercapai apakah 

diteruskan pada semester berikutnya? 
  
         Jawab: 
 (tidak jelas maksudnya) 
 Yang dimaksud MULOK? KKM?  
 Jika yang dimaksud adalah MULOK, maka sepenuhnya wewenang dan 

tanggungjawab diserahkan pada sekolah/ daerah. MULOK bisa dilaksanakan per 
semester, semester berikutnya MULOK yang berbeda.  

 Jika yang dimaksud KKM, sebaiknya jika dalam 1 semester belum tercapai maka 
sangat dianjurkan dilakukan Program Remediasi. 

  
42. Bagaimana cara memilih MULOK dan Pengembangan Diri? 
 
          Jawab: 
 Pemilihan MULOK dan Program Pengembangan Diri disesuaikan dengan visi dan 

misi sekolah tersebut dengan melihat kondisi, kebutuhan, dan kemampuan. Juga perlu 
mempertimbangkan masukan dari Komite Sekolah dan Dinas setempat. 

 
43.  Bagaimana hubungan antara MULOK dan Unggulan Lokal dengan warna 

pendidikan? 
  
         Jawab: 
 Mata pelajaran MULOK merupakan suatu keunggulan lokal yang diwujudkan sebagai 

suatu mata pelajaran. Keunggulan lokal juga bisa diintegrasikan pada mata pelajaran 
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pokok/ inti yang relevan. MULOK dan keunggulan lokal ini akan menunjukkan ciri 
khas program pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. 

 
44. Kriteria kenaikan kelas menurut Juknis boleh (? maksimal) 3 MP yang tidak 

kompeten, tetapi bila kenyataan di sekolah dengan kriteria itu masih banyak 
yang tidak naik, apakah boleh diturunkan, misalnya menjadi 4 MP? 

  
         Jawab: 
 Menurut Standar Penilaian yang keluar melalui Permendiknas no.20 tahun 2007 butir 

F-3, kriteria kenaikan kelas sepenuhnya merupakan tanggungjawab sekolah melalui 
rapat dewan guru. Juknis merupakan acuan untuk membantu mengambil keputusan. 
Sekolah, sesuai dengan wewenangnya, bisa saja menurunkan kriteria dari Juknis 
tersebut, tetapi kemungkinan akan menjadi masalah jika sewaktu-waktu ada siswa 
yang pindah ke sekolah lain dengan kriteria yang lebih ketat. 

  
45. Apakah MULOK dilakukan boleh secara terus menerus dua semester atau satu 

semester saja? 
  
         Jawab: 
 Pelaksanaan MULOK sepenuhnya merupakan tanggungjawab sekolah di bawah 

pengawasan Dinas setempat. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan. Jika materinya memungkinkan, bisa dilakukan dalam dua semester, bahkan 
bisa juga dalam program pendidikan 3 tahun. Namun jika materinya tidak terlalu 
rumit, bisa dilakukan hanya dalam 1 semester. 

 
46. Apakah program SKS merupakan wacana saja atau akan ada ’beneran’? 
  
         Jawab: 
 Sesuai dengan tuntutan pada Peraturan Pemerintah  no.19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, dalam pelaksanaan program pendidikan dibutuhkan 
Sekolah Kategori Mandiri untuk sekolah yang berorientasi pada kualitas lulusan. 
Salah satu persyaratan Sekolah Kategori Mandiri ini adalah menerapkan sistem kredit 
semester (SKS). 

 
47. Bagaimana dengan kedudukan program akselerasi itu dikaitkan dengan SKS? 
  
         Jawab: 
 Pada dasarnya tidak ada kontradiktif antara program akselerasi dengan program SKS, 

karena keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu memberikan peluang bagi siswa 
yang berkemampuan lebih untuk menyelesaikan program pendidikan lebih cepat dari 
yang seharusnya. 

 
48. Apakah visi dan misi dari suatu sekolah dapat berubah? 
  
         Jawab: 
 Visi dan misi ditentukan sendiri oleh sekolah berdasarkan Standar Pengelolaan yang 

telah dikeluarkan Pemerintah melalui Permendiknas no.19 tahun 2007. Jika sekolah 
mempunyai kebijakan untuk mengubah visi dan misi dengan pertimbangan tertentu, 
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maka hal tersebut bisa dilakukan. Itu berarti perlu menyusun KTSP baru yang perlu 
diketahui oleh Dinas setempat.  

 
49. Apakah boleh MGMP menyusun KTSP? 
  
         Jawab: 
 MGMP biasanya anggotanya terdiri dari guru mata pelajaran dari berbagai sekolah. 

Sementara itu, yang berhak mengesyahkan KTSP menurut Permendiknas no.24 tahun 
2006, adalah Kepala Sekolah. Oleh karena itu, guru-guru MGMP perlu kuasa dari 
Kepala Sekolah masing-masing dalam menyusun KTSP. Wewenang guru sebatas pada 
penyusunan silabus dan RPP sebagai pelengkap dari KTSP. 

 
50. Beban mengajar, apakah 24 jam per minggu sudah harus diterapkan? 
 Jawab: 
 (tidak jelas maksudnya)  
 Apa yang dimaksud dengan beban mengajar 24 jam per minggu? Ketentuan beban 

belajar menurut Permendiknas no. 22 tahun 2006: untuk SD, minimal 26 jam 
pelajaran per minggu untuk kelas I; 27 jp untuk kelas II; 28 jp untuk kelas III; dan 32 
jp untuk kelas IV, V, dan VI. Beban belajar ini meningkat seiring dengan peningkatan 
jenjang pendidikan.  

 Beban mengajar minimal 26–32 jam pelajaran per minggu, dengan kemungkinan 
penambahan maksimal 4 jam pelajaran untuk jenjang SD antara kelas I hingga VI, dan 
yang sederajat. Untuk SMP/MTs dan sederajat minimal 32 jam pelajaran per 
minggu, dan SMA/MA 38–39  jam pelajaran dengan kemungkinan menambah 
maksimal 4 jam pelajaran. Peraturan ini sudah mulai berlaku untuk sekolah yang 
sudah mulai menerapkan KTSP, dan paling lambat sudah harus diterapkan pada tahun 
ajaran 2009/2010. 

  
51. Pemahaman materi minimal kompetensi kelulusan minimal?? 
  
         Jawab: 
 (tidak jelas maksudnya)      
    Apakah dalam konteks ujian nasional (UN)? Pada Standar Isi yang kemudian 

dirangkum pada Standar Kompetensi Lulusan, sudah tertuang kompetensi lulusan 
minimal yang harus dicapai siswa agar dinyatakan berhak lulus dari program 
pendidikan yang telah ditempuh. Pemerintah Pusat hanya menentukan kriteria nilai 
minimal UN agar siswa dinyatakan lulus, yang meliputi beberapa mata pelajaran inti. 
Mata pelajaran lainnya yang tidak melalui UN, diserahkan pada Sekolah untuk 
menentukan kriteria kelulusan dengan mengacu pada Juknis yang dikeluarkan oleh 
Direktorat terkait.   
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PENDIDIKAN LUAR BIASA 
=============================================================
========= 

 
2. Apakah SDLB semua pembelajarannya tematik ? 

Jawab: 
Tidak. Pembelajaran pada kelas I s.d. III SDLB; tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan 
tunalaras;  kelas I s.d VI SDLB;  kelas I s.d III SMPLB dan SMALB; tunagrahita ringan, 
tunagrahita sedang,  tunadaksa sedang, tunaganda; dilaksanakan melalui pendekatan tematik, 
sedangkan kelas IV s.d VI SDLB;  kelas I s.d III SMPLB dan SMALB; tunanetra, tunarungu, 
tunadaksa ringan, dan tunalaras dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. 

 
3. Apakah KTSP untuk SDLBA/B/D/E bisa jadi satu? 

Jawab. : 
Bisa saja, karena bisa terjadi dalam satu SLB terpaksa (! akibat keterbatasan prasarana) 
harus menampung siswa tuna A/B/D/E. Walaupun begitu, ada program kekhususan yang 
membedakan antara siswa dengan beragam ketunaan dengan ciri khas atau karakterisik 
yang berbeda. Begitu juga metode/ pendekatan yang berbeda untuk setiap ketunaan.  Juga 
perlu memperhitungkan kemampuan sekolah dalam mengelola beragam ketunaan tersebut. 

4. Struktur KTSP untuk SMK. Dalam struktur KTSP ada mata pelajaran, mulok, 
pengembangan diri. Di SMK ada pelajaran normatif, adaptif, dan normatif. Ada belajar mata 
pelajaran baru yaitu IPS, seni dan budaya. Dimasukkan di dalam normatif, adaptif, atau 
dalam kelompok tersendiri. 
Jawab: 

 Untuk mata pelajaran IPS, seni dan budaya di struktur KTSP untuk SMK dimasukkan 
dalam normatif, adaptif, atau dalam kelompok tersendiri. 

 
 

 


