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SOP 

(STANDAR OPERASIONAL PROsEDUR) 

PENGESAHAN KURIKULUM 

PAUD/SD/SMP/MTs/SATAP 



PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN PENGESAHAN KURIKULUM 

1. PERSYARATAN 
Dokumen Kurikulum beserta Lampirannya yang telah di Validasi oleh Pengawas 

Pembina. 

2. PROSEDUR 

Satuan Pendidikan (PAUD/SD/SMP/MTs/ mengajukan ke Disdikpora Kabupaten 

Karangasem Dokumen Kurikulum yang telah di validasi oleh Pengawas Pembina. 

Dokumen Kurikulum di terima oleh Staf Kurikulum untuk di baca dan di periksa 

kelengkapannya , apabila tidak ada perbaikan dokumen di serahkan ke Kasi 

Kurikulum. 
Kasi Kurikulum Memverifikasi kembali kelengkapan Dokumen Kurikulum 

dari kemudian di Infut ke Daftar Penerimaan Sekolah mulai 

PAUD/SD/SMP/MTs/SATAP, serta di berikan Paraf pada Lampiran Pengesahan. 
Setelah Dokumen Kurikulum di paraf oleh Kasi kurikulum, dokumen di ajukan ke 

Bidang Pengembangan Kurikulum, untuk di periksa kembali dan di berikan Paraf 

pada lembar pengesahannnya. 
Dokumen Kurikulum yang telah di Paraf Kabid Pengembangan Kurikulum, 

Dokumen di ajukan ke Sekretaris Dinas Pendidikan untuk di baca,di periksa 

kembali apabila sudah benar di berikan Paraf pada lembar Pengesahannnya. 

Dokumen Kurikulum yang telah di Paraf oleh Sekretaris Dinas Pendidikan lanjut 

di bawa di Ajukan ke Kepala Dinas Pendidikan, dan apabila sudah benar, lembar 

Pengesahan di tanda tangani oleh bapak Kadis. 

Kemudian Berkas Dokumen Kurikulum yang sudah di tanda tangani oleh Kepala 

Dinas Pendidikan di periksa kembali kelengkapan tanda tangan oleh Sekpri 

untuk di serahkan ke Bidang Pengembangan Kurikulum. 

Staf Kurikulum menerima Dokumen Kurikulum yang telah di tanda tangani oleh 

Kepala Dinas Pendidikan untuk di beri Stempel pada berkas yang telah di tanda 

tangani oleh Kepala Dinas, kemudian di serahkan ke Satuan Pendidikan dengan 

Bukti Tanda Terima penyerahan Dokumen Kurikulum. 

3. WAKTU PELAYANAN 

50 MENIT 

4. BIAYA PELAYANAN 

GRATIS (Tidak di Pungut Biaya) 

5. PRODUK PELAYANAN 

.DOKUMEN KURIKULUM YANG SYAH DI SATUAN PENDIDIKAN 
6. PENGELOLAAN PENGADUAN 

Kotak Saran dan Pengaduan melalui Telpon (0363) 2787724 atau e mail 

disdikpora@karangasemkab.go.id 



7. ALUR PROSES PENGESAHAN KURIKULUM 

Satuan Pendidikan 

Permohonan Datang Langsung 

Penyerahan Dokumen Yang sudah 
di validasi Pengawas Pembina 

DITOLAK 

Petugas memverifikasi Bukti 

penyerahan 
Dokumen Kurikulum 

Dokumen 

Diproses 

Pengesahan di tanda tangani 

KADISDIKPORA 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

Jalan Veteran Amlapura, Telp. (0363) 2787724 

Website http://pendidikan.karangasem.go.id 
E-mail: disdikpora@karangasemkab,go.id 

DIAGRAM ALUR (FLOWCHART) soP PENGESAHAN KURIKULUM PAUD/SD/ SMP/MTs/Satap 

Pelaksana Mutu Baku 
Kast Kurikulum dan Kepala Dinas 

Staf Hldang Dlnas Ket Pondidikan 

PendidilaKepemudaan Aktivitns Satuan 

Pongembangan lm ahasa Kepemudann" dan Olalhraga 

Output NO Kelengkapan Waktu Pongembangan Pungembangan 
Kurkulun Pendidika 

dan Sastra dan Olahraga 

Satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/MTe/Satap) 
mengajukan kurikulum 

Dokumen 
Kurlkulum 

5 Menlt Dokumen Kurikulum yang sudah 

|divalidasi oleh pengawas 

Dokumen Karikulum yang sudah 

divaldast oleh pengawas 
Dokume Menit Menerima Dokumen Kurikulum yang dibuat oleh 

Satuan Pendid1kan (PAUD/SD/SMP/MTs/Satap 
yang telah divalidasi oleh pengawas dimasing 
masing wilayah kerja,lengkap dengan 
menca da maf 
nuoung' paad mar 

Membaca dan memenksa Kunkulum yang 
dlajukan olen Satuan 

CPAUDSDSMP/MTs/Satap), apabila tidak ada 
perbaikan maka Kasi Kunkulum memberi para 
pada lembar pengesahan dan mengajukannya 
ke Kepala Bidang Pengembangan, Jika ada 
kesalahan maka dikembalitkan ke staf kunkulum 
untuk diteruskan ke Satuan Pendidikan aga 
diperbaiki 

|Kurlkulum 

umkan no Telpon/HP yang bisa di 

Lembar pengesahan pada Dokumen 

Kurlkalum yang sudah berisi Paraf 

Kasi Kurlkulum mencalal pada 

10 M Dokumen 
Kurlkulum Pendidikan 

datar penerimaan karikulum se sual 

nama satuan pendidikan yang 

diterima. 

Lernbar pengesahan pada Dokumen 
kurikulurn yang sudah berlsi Paraf 

Kasi Kurlkulum dan Paraf Kabid 
Pengembangan Kuríkalum Bahasa 

Dokumenn Menit Membaca dan memenksa Kunkulum yang 
diajukan oleh satuan pendidikan, apablla tidak 
ada pertbaikan maka Kabid Pengembangan 

Kunikulum Bahasa dan Sastra memberi para 
pada lembar pengesahan dan lanjut 

mengajukannya kepada SekTretaris Oinas 
Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.Jika 
masih ada kesalahan akan dikembalikan untuk 

diperbaiK 

idak 
Kurlkulum 

lan Sastra. 

Lembar Pengesahan pada Berkas 

kerangka kuríulum yang sudah 

berisi tandatangan Kepala Dinas 
Pendidikan Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupalen Karangasen 

Dokumen 5 Menlt 
Membaca dan memenksa Kunkulum yang 

diajukan, apabila tidak ada perbaikan maka 
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
membern tandatangan pada lembar pengesahan, 

setelah disyahkan berkas tersebut dikembalikan 

ke Bidang Pengembangan Kunkulum Bahasa 
dan Sastra. Jika terdapat kesalahan akan 

dikembalikan untuk diperbaiki. 

tidak 

Kurikulum 

Lembar Pengesahan pada Dokumen 

kurikulurn yang sudah berisi 

tandatangan Kepala Dinas 

Pendidikan Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten Karangasem 

Dokumen Menit 
7 |Dokumen kunkulum dan lembar pengesahan 

yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas 
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
dikembalikan untuk diperiksa Kasi Kurikulum dan 
Bidang Pengembangan Kunkulum Bahasa dan 

|Sastra 

Kurlkulumn 

Lembar Pengesahan pada Dokumen 

kurikulum yang sudah berisi 
Dokumen Menit 

8 Dokumen kunkulum dan lembar pengesahan 
yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas 

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 
dikembalikan ke Staf seksI Kunkulum dan 
Bidang Pengembangan Kunkulum Bahasa dan 

|Sastra agar kembali menghubungi satuan 
pendidikan untuk mengambil berkas tersebut 

untuk dumplementasikan. 

Kurlkulum 

tandatangan Kepala D inas 
Pendidikan Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten Karangasem 
dan sudah distempel lengkap 
sebelum dikembalikan agar Sarua 
Pendidikan menandatangani Tandda 

Terima Kurikulum, 

|Lembar Pengesahan pada Dokumen 

kurikulum yang sudah berisi 

tandatangan dan distempel Kepala 

|Dinas Pendidlkan Permnda dan 

Olahraga Kabupaten Karangasem 
yang dapat diimplementasikan 

5 Menit 
9 Satuan Pendidlkan PAUD/SD/SMP/MTS/Satap 

menenima 
dimplementasikan. 

Dokumen 
Kurlkulum dokumen kunkulum untuk 

ende4 
Kepaa SKRendidikan Kepemudaan 
an olahra upatertarangasem 

Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum 

Bahasa dan Sastr 

DINASNDInIKAN 
KEPEMUDAN DAR OLAHRAGA 

Ni Nvoman Sukerti.SH 
NIP. 19660S01 198703 2 010 Wayan SurisnSE.MM 

NIP19 98602 1 002 
RANG 



PENGAJUAN KURIKULUM PAUD/SD/SMP/MTs/Satap 
Mutu Baku 

No. Pelaksana Aktivitas Keterangan 
Kelengkapan Waktu Output 

Satuan Pendidikan (PAUD/SD/SMP/MTs/Satap) MengajukanBerkas Kerangka Kurikulum 

Kurikulum 
Berkas Kerangka Kurikulum yang sudah 

divalidasi oleh penilik/pengawas lengkap. 
5 menit 

Satuan Pendidikan 

Menerima Kekerangka Kunkulum yang dibuat oleh Satuan Pendidik Berkas Kerangka Kurikulum 

(PAUDISD/SMPMTs/Satap), 
penilik/pengawas Pembina dimasing-masing wilayah kerja. 

Berkas Kerangka Kurikulum yang sudah 
divalidasi oleh penilik/pengawas lengkap 

menit 

yang telah divalidasi oleh 
Staf Kurikulum 

Membaca dan memeriksa Kerangka Kurikulum yang diajukan oleh Berkas Kerangka Kurikulum 

Satuan Pendidikan 
Kurikulum memberi paraf pada lembar pengesahan dan 
mengajukannya ke Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum 
Bahasa dan Sastra, Jika ada kesalahan maka dikembalikan untuk| 

diperbaiki. 

|Lembar pengesahan pada Berkas kerangka 
kurikulum yang sudah berisi Paraf Kasi 

Kurikulum, kemudian di Infut dalam daftar 

Penerimaan Berkas Kurikulum. 

10 menit 

apabila tidak ada perbaikan, maka Kasi 

Kasi Kurikulum 

Lembar pengesahan pada Berkas kerangka 

kurikulum yang sudah berisi Paraf Kasi 

Kurikulum , kemudian diperiksa kembali dan di 

Paraf oleh Kabid Pengembangan Kurikulum 

Bahasa dan Sastra. 

10 Menit 
|Membaca dan memenksa kembali Kerangka Kurikulum yang Berkas Kerangka Kurikulum 

diajukan oleh Satuan Pendidikan, apabila tidak ada perbaikan maka 

Kabid Pengembangan Kurikulum BahasaIabia Fengembangan Kunkulum Bahasa dan Sastra memberi 
paraf pada lembar pengesahan dan mengajukannya kepada 
Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. dan Sastra 

Membaca dan memeriksa Kerangka Kurikulum yang diajukan oleh| Berkas Kerangka Kurikulum 

Bidang Kurikulum apabila tidak ada perbaikan maka lembar 

pengesahan , langsung di paraf oleh Sekretaris Dinas Pendidikan 
pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem. 

|Lembar pengesahan pada Berkas kerangka 

kurikulum yang sudah berisi Paraf Kasi 

Kurikulum, Paraf Kabid Pengembangan 
Kurikulum Bahasa dan Sastra dan Sekretaris 

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. 

5 menit 

Sekretaris Dinas Pendidikan 

|Membaca dan memeriksa Kerangka Kunikulum yang diajukan oleh|Berkas Kerangka Kurikulum 

Satuan Pendidikan apabila tidak ada perbaikan maka lembar 
pengesahan , langsung di ajukan pada kepala Dinas Pendidikan 

pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem. 

|Lembar pengesahan pada Berkas kerangka 

kurikulum yang sudah berisi Paraf Kasi 

Kurikulum, Paraf Kabid Pengembangan 
Kurikulum Bahasa dan Sastra dan Sekretaris 

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. 

S Menit 

Staf Sekpri Sekretaris Dinas 
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INSTRUMEN 
VALIDASI DOKUMEN KURIKULUM 

PAUD 

ANDAYA WURI 

NAMA SEKOLAH 

KEPALA SEKOLAH 

ALAMAT 

KARANGASEM 

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 

Alamat. Jalan Veteran Amlapura, Telp. (0363) 21173 



INSTRUMEN VALIDASI DOKUMEN KURIKULUM SATUAN PENDIDIRAN (PAUD) 
(Kurikulum 2013 dan Kurikalum Merdeka) 

NAMA SEKOLAH 
ALAMAT 

KABUPATEN/KOTA 
PETUGAS VALIDASI 
NIP 

TANGGAL VALIDASI 

PETUNIUK PEMBERIAN SKOR 
Berikonlah skor poda setiop item indikotor yong tidok dihitomkan sebogal berikut 
Skor 1 Jiko yang tertulis podo Kurikulum Sekoloh sesuoi dengan indikator 

Skor 0 Jiko yong tertulis pado Kurikulum Sekolah tidok sesual dengan indikotor 

INDIKATOR SKOR CATATAN NO 
LBAGIAN AWAL 

1Cover/ Halaman Judu 

ASPEK 

Terdapat Logo Sekolah dan/atau daerah (kab/kota) 

Terdapat judul yang tepat (Kurlkulum Sekolah.) 

Menulls alamat sekolah dengan lengkap 

Terdapat rumusan kalimat pengesahan yang baik dan benar 2 Lembar Pemberlakuan/ Lembar 

Pengesahan 
Terdapat tanda tangan kepala sekolah sebagal pihak yang 

mengesahkan beserta cap sekolah 

Terdapat tanda tangan ketua komite sekolah sebagai pihak yang 

menyetujui 
Tempat untuk tanda tangan Kepala Dinas/Pejabat Dinas Pendidikan 

Kabupaten Karangasem 
Mempunyai daftar isi sesual dengan kerangka Kurikulum Satuan 

|Pendldikan 
Penulisan daftar isi sesual dengan aturan penulisan yang benar 

(Judul, Bab, Subbab, sistematis) 

3 Daftar Isi 

JUMLAH BAGIAN AWAL = R1 
BABI:PENDAHULUAN 

4 A. Latar Belakang Berisi Rasional/ Dasar pemikiran penyusunan Kurikulum Tahun 

Pelajaran. 
Memuat Karakteristik Satuan Pendidikan 

Memuat potensi satuan pendidikan pada tahun pelajaran sebelumnya 

sampai pada saat penyusunan kurikulum 

Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

Memuat filosofis penyusunan kurikulum 5 B. Landasan Pengembangan 

Kurikulum Memuat landasan yuridis/dasar hukum yang relevan 

6C. Prinsip Pengembangan 

Kurikulum 
Mencantumkan prinsip Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan 

Menguraikan kondisi nyata pemenuhan setiap butir prinsip dan upaya 

mengoptimalkan pemenuhan 

Dirumuskan dengan bahasa yang balik dan benar 

7|D. Prosedur Operaslonal Mencantumkan Prosedur Operasional Kurikulum satuan Per 

|Menguraikan kondisi nyata pemenuhan setiap butir prinsip dan upaya 

mengoptimalkan pemenuhan. 

|Dirumuskan dengan bahasa yang balk dan benar 

Menguraikan tujuan pengembangan Kurikulum baik untuk 

mengimplementasikan Tujuan Pendidlkan Nasional maupun sebagai 
perangkat hukum dalam pengembangan pembelajaran di sekolah 

8E. Tujuan Pengembangan 

Kurikulum 

Dirumuskan dengan bahasa yang balk dan benar 

JUMLAH BABI= R2 
BAB I: TUJUAN PENDIDIKAN DASAR, VISI, MISI, DAN TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN 

9A. Tujuan Pendidikan Dasar Sesual dengan Tujuan Pendidikan Dasar yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan 

Ringkas dan mudah dipahami 

Rumusan visi mengacu pada tujuan pendidikan dasar 

Mengacu tuntutan SKL Satuan Pendldikan 

Berorlentasi pada potensl, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan 

peserta didik 

Berorlentasl pada kepentingen daerah, naslonal dan intermaskonal 

B. Visi Sekolah 

Berorientasl pada perkembangan imu pengetahuan, teknologi dan seni 

Memberi Inspirasi dan tantangan dalam meningkatkan prestasi secara 

berkelanjutan untuk mencapal keung9gulan 

Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga satuan pendidikan 
untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendldikan 

Mengarahkan langkah-langkah strategis yang kanslsten dengan 
penjabaran misl satuan pendidikan 

Menjabarkan pencapalan vlsl dalam bentuk pernyataan yang terukur 

dan dapat dicapal sesual dengan skala prioritas, mencakup: 
10 C. Misi Sekolah 

Memberlkan arah dalam mewujudkan vlsl sekolah sesual dengan 

|tujuan pendidikan naslonal. 

Mencantumkan Jangka waktu pencapalan. 



Menjabarkan seluruh indicator visi dan menjadi dasar program pokok 
sekolah. 
Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan 
yang diharapkan 
Memuat pernyatan umum dan khusus yang berkaitan dengan program 
sekolah 
Memberlkan keluwesan dan ruang gerak pengembangan keglatan 
satuan-satuan unit sekolah yang terlibat 

Dirumuskan dengan bahasa yang balk dan benar 

11|D. Tujuan sekolah |Menjabarkan pencapaian misi dalam bentuk pernyataan yang terukur 
dan dapat dicapal sesual dengan skala priorltas, mencakup 

Mengacu pada visi, misl, dan tujuan pendldikan naslonal serta relevan 
dengan kebutuhan masyarakat. 

Tujuan Sekolah menjabarkan seluruh indikator misi 

|Dirumuskan dengan bahasa yang balk dan benar 

JUMLAH BAB = R3 
BAB II:KERANGKA DASAR STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM MANDIRI BELAJAR. 12| A. Kerangka Dasar Kurikulum Konsep dasar kurikulum mandiri belajar. 

Konsep pembelajaran kurlkulum Mandiri Belajar. 

Perinsip pembelajaran Kurikulum Mandiri Belajar. 

Materi, Metode, dan media pembelajaran Kurikulum Mandiri Belajar. 

|Langkah Langkah pembelajaran Kurikulum Mandiri Belajar. 
Pengelolaan Kelas Kurikuilum Mandiri Belajar. 

13 B. Struktur dan Muatan Suplemen Struktur Kurikulum Mandiri Belajar 
Kurikulum Mandiri Belajar. 

Peningkatan Kompetensi pengamalan,keimanan dan ketaqwaan 
|terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global 

Penumbuhan Karakter 

Pengembangan Literasi 

Pengaturan beban belajar 

Penilaian hasil belajar 

Berisi uraian tentang upaya sekolah terkait mengembangkan muatan 
lokal dan global. 

RATA-RATA BAB II s R4 
BAB V:KALENDER PENDIDIKAN 

14 Kalender Pendidikan |Kalender pendidikan yang disusun berdasarkan kalender pendidikan 
yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan 

|Pengaturan tentang permulaan tahun pelajaran 

|Jumlah minggu efektif belajar satu tahun pelajaran satut 

Jadwal waktu libur (jeda tengah semester dan antar semester, libur 
akhir tahun pelajaran, libur keagamaan, hari libur nasional dan hari 

libur khusus) 
BAB V Penutup 

RATA-RATA BAB IV=R6 
JUMLAH 
NILAI AKHIR 

Jumlah Skor = R1 + R2+ R3+ R4+ R5 Nilai Akhir =(Jumlah Skor. x 100) 

LAMPIRAN DOKUMEN 
1SK Tim Pengembang Kurikulum| 

2 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)_ 
3 KI, KD K13 yang disederhanaan dan Mulok 
4 Capaian Pembelajaran kurikulum merdeka 
5 Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) K2013 

6Cotoh Tujuan Pembelajaran (TP)_ 
7 JContoh Alur Tujuan Pembelajaran (AIP 
8 Contoh Modul Ajar / RPP Kurikulum Merdeka_ 

L9 lContoh Modul P5 

REKOMENDASI PETUGAS VALIDASI_ 

Ketentuan Tindak Lanlut 
Niloi Akhir2 75 diteruskan untuk ditandatangani oleh Kepola Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kobupaten Korangasem 

Niloi Akhir < 75 dikembalkan untuk direvisi 

Karangasem, 
Potugas ValidasuPengawas Pembina 

NIP. 



INSTRUMEN 
VALIDASI DOKUMEN KURIKULUM 

SD (SEKOLAH DASAR) 
WURI HANDA 

NAMA SEKOLAH 

KEPALA SEKOLAH: 

ALAMAT 

KARANGASEM 

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 

Alamat. Jalan Veteran Amlapura, Telp. (0363) 21173 



INSTRUMEN VALMDASI DOKUMEN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN 
(Karikuam 2013 dam Kurikulum Merdeka) 

NAMA SEKOLAH 

ALAMAT 

KABUPATEN/KOTA 
PETUGAS VALIDASI 
NIP 

TANGGAL VALIDASI 

PETUNJUK PEMBERIAN SKOR 
Berikanlah skor pada setiop tem indikator yang tldak dihitamkan sebagal berlkut 
Skor 1 Jika yang tertulis pado Kurikulum Sekolah sesuai dengan Indlikator 

Skor 0 Jika yong tertulis pada Kurikulum Sekolah tidak sesuai dengan indikator 

NO ASPEK INDIKATOR SKOR CATATAN 
BAGIAN AWAL 

1Cover/ Halaman Terdapat Logo Sekolah dan/latau daerah 

|Judul (kab/kota) 
Terdapat judul yang tepat (Kurikulum SD 

Negeri 3 Pertima 
|Menulis alamat sekolah dengan lengkap 

Terdapat rumusan kalimat pengesahan 

2 

3 

4|Lembar 
Pemberlakuanvang baik dan benar 
5Lembar 

Pengesahan 
Terdapat tanda tangan kepala sekolah 

sebagai pihak yang mengesahkan 
Deserta cap sekolah 
Terdapat tanda tangan ketua komite 

sekolah sebagai pihak yang menyetujui 
Tempat untuk tanda tangan Kepala 
Dinas/Pejabat Dinas Pendidikan 

Kabupaten Karangasem 
Mempunyai daftar isi sesuai dengan 

kerangka Kurikulum Satuan Pendidikan 
Penulisan daftar isi sesuai dengan aturan 
penulisan yang benar (Judul, Bab, 

Subbab, sistematis 

Daftar Is 

JUMLAH BAGIAN AWAL = R1 
BABI:PENDAHULUAN 

Berisi Rasional / Dasar pemikiran 
penyusunan Kurikulum Tahun Pelajaran 

|2022/20233 
Memuat Karakteristk Satuan Pendidikan 
|Memuat potensi satuan pendidikan pada 

|tahun pelajaran sebelumnya sampai pada 
saat penyusunan kurikulum_ 
Dirumuskan dengan bahasa yang baik 

dan benar 
Memuat filosofis penyusunan kurikulum 

10 A. Latar 

Belakang 

15 B. Landasan 

Pengembangan 
13 Kurikulum Memuat landasan yuridis/dasar hukum 

yang relevan 
Mencantumkan prinsip Penyusunan 16 C. Prinsip 

Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan 

Kurikulum 
Menguraikan kondisi nyata pemenuhan 

setap butir prinsip dan upaya 

mengoptimalkan pemenuhan 
Dirumuskan dengan bahasa yang baik 

dan benar 
Mencantumkan Prosedur Operasional 

Kurikulum satuan Pendidikan 
Menguraikan kondisi nyata pemenuhan 

setiap butir prinsip dan upaya 
Dirumuskan dengan bahasa yang baik 

dan benar 
|Menguraikan tujuan pengembangan 

1/ 

18 

19 D. Prosedur 
Operasional 

20 

21 
22 E. Tujuan 

Pengembangan Kurikulum baik untuk 

Kurikulum mengimplementasikan Tujuan Pendidikan 

Nasional maupun sebagal perangkat 
hukum dalam pengembangan 

pembelajaran di sekolah 
Dirumuskan dengan bahasa yang baik 

dan benar 
23 

JUMLAH BABI R2 
BAB : TUJUAN PENDIDIKAN DASAR, VISI, MISI, DAN TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN 
14|A. Tujuan 

Pendidikan 
Sar 

25B. Visi Sekolah Ringkas dan mudah dipahani 

26 

Sesual dengan Tujuan Pendidlkan Dasar 
yang terdapat dalam peraturan 

Derundan-undangan 
|Rumusan visi mengacu pada tujuan 

Rendidikan dasar 
Mengacu tuntutan SKL Satuan 

Pendidikan 
Berorientasi pada potensi, 
perkembangan, kebutuhan dan 

kepentinaan peserta didik 
Berorientasi pada kepenüngan daerah, 

nasional dan internasional 
Berorientasi pada perkembangan limu 

pengetahuan, teknologi dan seni _ 

28 



31 Memberi inspirasi dan tantangan dalam 
meningkatkan prestasi secara 
berkelanjutan untuk mencapal 

keunggulan 
|Mendorong semangat dan komitmen 
seluruh warga satuan pendidikan untuk 
meningkatkan kualitas proses dan hasil 

Dendidikan 
Mengarahkan langkah-langkah strategis 
yang konsisten dengan penjabar an misi 
satuan pendidikan 

2 

3 

34| C. Misi Sekolah Menjabarkan pencapaian visi dalam 

|bentuk pernyataan yang terukur dan 
dapat dicapai sesuai dengan skala 

Drioritas. mencakuD 
Memberikan arah dalam mewujudkan visi 
sekolah sesual dengan tujuan pendidikan 

naslonal. 
|Mencantumkan jangka waktu 

Menjabarkan seluruh indicator visl dan 

menjadi dasar program pokok sekolah. 
|Menekankan pada kualitas layanan 
peserta didik dan mutu lulusan yang 

diharapkKan 
Memuat pemyatan umum dan khusus 

yang berkaitan dengan program sekolah 
Memberikan keluwesan dan ruang gerak 
pengembangan kegiatan satuan-satuan 

unit sekolah yang terlibat 
Dirumuskan dengan bahasa yang baik 
dan benar 
|Menjabarkan pencapalan misi dalam 
bentuk pernyataan yang terukur dan 
dapat dicapai sesuai dengan skala 

prioritasmencakuD 
Mengacu pada visi, misi, dan tujuan 
pendidikan nasional serta relevan dengan 

kebutuhan masyarakat 
uan sekolah menjabarkan seluruh 

indikator misi 
Diumuskan dengan bahasa yang baik 

ldan benar 

35 

38 

42|D. Tujuan 
sekolah 

5 
JUMLAH BAB I= R3 
BAB Ill:STRUKTUR KURIKULUM DAN PENGORGANISASIAN PEMBELAJARAN 

46 A. Struktur Mengatur muatan kurikulum 2013 sesuai 
Permendikbud No. 57 tahun 2014. Kurikulum 

Mengatur muatan kurikulum sesuai 
dengan Keputusan Mendkbudristek No. 
56 Tahun 2022_ 
Terdapat alokasi waktu untuk setiap mata| 
pelajaran, muatan lokal dan 

pengembangan diri 
Tambahan maksimum 4 jam 

pembelajaran per minggu digunakan 
untuk apa dan alasannya. 
Memuat struktur kurikulum dan beban 
belajar sesuai ketentuan 

Memuat KI/KD kurikulum 2013 yang 
|sesuai 
Memuat deskripsi capaian pembelajaran 
intrakurikuler kurikulum merdekka 

|Memuat deskripsi prol pelajar Pancasilla 

Menjelaskan pengelolaan projek 
mengacu pada Profil Pelajar Pancasila 

Dada fahun pelaiaran 2022/202S 
Memuat deskripsi tema dan kegiatan 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 
(P5) 

49 

50 

52 

53 
54 

55 

56 B. Muatan Lokal Terdapat mata pelajaran muatan lokal 

yang diajarkan 
|Muatan lokal sesual dengan karakteristik 

dan potensi daerah/sekolah 
Ada KI dan KD muatan lokal kurikulum 

2013 
|Ada capaian pembelajaran muatan lokal 

kunikulum merdeka 
60 C.Pengembanga Terdapat uralan tentang Jenis dan strateg 

n Diri pelaksanaan program layanan konseling 
dan atau layanan akademik/belajar, soslal 
dan pengembangan karier peserta didik 

61 Terdapat jenis, tujuan dan rencana 

kegiatan ekstrakurikuler waib dan pilihan 
|Memuat pengaturan pelaksanaan 
ekstrakurikuler bailk eketrakurikuler wajib 

maupun pilhan 
erdapat program pengembangan diri 

baik melaui keglatan pembiasaan 

maupun kegiatan terprogram 

63 

64 D. Beban Belajar Beban belajar kegiatan tatap muka per 

jam pembelajaran pada satuan 

Dendidikan per lam 5 meniL 
|Jumlah jam pembelajaran per minggu: 31 65 



|Minggu efektif per tahun ajaran 34-38 
mingqu 
Uraian tentang pemanfaatan 60% dari 
jumlah waktu kegiatan tatap muka pada 
mata pelajaran tertentu, untuk penugasan 
terstruktur (PT) dan kegiatan mandiri 

tidak terstruktur (KMTT)_ 
Tercantum deskripsi, agenda, tujuan, 

jenisnya, dan bentuk penyusunannya 

Menggambarkan rencana pembelajaran 

selama satu tahun pelajaran. 
Kurikulum 2013 dideskripsikan proses 
penyusunan RPP tematik mulai dari 
analisis KD, pemetaan tema, penyusunan 
silabus sampai pada pengembangan 
Kurikulum 2013 dideskripsikan proses 
penyusunan RPP mata pelajaran dari 

analisis KD, penyusunan slabus sampai 

pada pengembangan RPP 
Kurikulum merdeka menguraikan rencana 
pembelajaran guru dimulai dari analisis 
CP menjadi tujuan-tujuan pembelajaran 
yang dipetakan berupa Alur Tujuan 
|Pembelajaran (ATP) yang sistematis dan 
|logis. ATP dijabarkan lebih lanjut dalam 

bentuk perencanaan pembelajaran 
Kurikulum merdeka dijabarkan bentuk 
perencaan pembelajaran yang dibuat 

guru berupa RPP atau modul ajar 
Termuat deskripsi konsep, definisi, tujuan, 
prinsip, ruang lingkup, dan tindaklanjut 

68E. Rencana 

Pembelajaran 
69 

70 

74 F. Asesmen 
Penilaian 
Pembelajaran asesmen/penilaian pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 
|Menguraikan tentang pelaksanaan 
penilaian tengah semester, penilaian akhir| 
semester, penilaian akhir tahun dan ujian 

sekolah kurikulum 2013 
Menguraikan tentang pelaksanaan 
asesmen diagnostik, asesmen formatif 

|dan asesmen sumatif kurikulum merdeka 

75 

6 

77|G.Pendampingan Mendeskripsikan rencana 
Evaluasi, Dan pendampingan untuk mengembangkan 
Pengembangan kompetensi pedagogik guru dilakukan 

|oleh kepala satuan pendidikan 

melalui kegiatan supervisi akademik dan 
Profesional 

Supervisi klinis. 
78 Mendeskripsikan rencana 

pendampingan untuk pengembangan 
profesional guru dilakukan untuk 

meningkatkan pemahaman tentang 
|pengembangan diri pendidik dalam 

proses pembelajaran. 
|Mendeskripsikan rencana evaluasi 
|terhadap program pembelajaran di 

satuan pendidlikan. 
Mendeskripsikan rencana program 
peningkatan profesional guru 
direncanakan oleh kepala satuan 
pendidikan berdasarkan rencana 
pengembangan satuan pendidikan 

|melalui pelatihan kompetensi pedagogik 

9 

30 

dan protesSIonal. 
81 H. KetuntasanTercantum tabel ketuntasan belajar untuk 

setiap mata pelajaran kuriulum 2013 
|Uraian tentang mekanisme dan prosedur 

penentuan KKM Kurikulum 2013 
|Uraian tentang upaya sekolah dalam 
meningkatkan KKM untuk mencapai KKM 

ideal(100h) Kurikulum 2013 

Belajar 
82 

83 

84 1. Kenaikan Kelas Kenalkan Kelas 
85 dan Kelulusan |Kriteria kenaikan kelas sesuai dengan 

kebutuhan sekolah 
Uraian tentang mekanisme dan prosedur 

pelaporan hasil belajar peserta didik 
|Uraian tentang pelaksanaan program 
remedial dan pengayaan 
Kelulusan 
Kriteria kelulusan berdasar pada 

ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 ayat 1 
|Uraian tentang pelaksanaan ujlan 
nasional dan ujlan sekolah_ 
Uraian tentang program-program sekolah 

dalam meningkatkan kualitas lulusan 
Berisi uralan tentang pendidikan 
kecakapan hidup yang dikembangkan 
personal, soslal, akademik, vokaslonal) 
|Mencantumkan bentuk nyata kecakapan 
hidup yang dikembangkan dari masing-
masing kecakapan personal, sosial, 
akademik dan vokasional 
Mencantumkan strategi pengembangan 
kecakapan hidup untuk masing-masing 

lkerakanan nersonal sOsial akademik 

86 

91 

92J. Pendidikan 
Kecakapan 
Hidup 

93 

94 



|95 K. Pendidikan Mencantumkan uraian tentang 

Berbasis 
Keunggulan 

96 Lokal dan Global |Uraian tentang bentuk pendidikan berbaisi 

penyeleng0garaan pendidikan berbasis 

|keunaaulan lokal 
keunggulan lokal dan global yang 

dikembanakan 
Uraian tentang upaya sekolah dalam 

menuju pendidikan berbasis keurnggulan 

lokal dan alobal 
Mencantumkan uraian tentang 

penyelenggaraan pendidikan Karakter 

Uraian terntang bentuk pendidikan 

Karakter Yang dikembangkan 
Uraian tentang upaya sekolah dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter 
Mencantumkan uraian tentang 

penyelenggaraan program 

pengembangan literasi baik di sekolah 

maubun dLrumah 
Uraian tentang bentuk kegiatan 

pengembangan literasi sekolah I rumah 

Uraian tentang upaya sekolah 
mengembangkan kemampuan iterasi 

Isiswa_ 

97 

98 L Pengueten 
Pendidiken 

99 Karakter 

100 

101 M Gerakan 

|Literasi 

02 

03 

RATA-RATA BAB I R4 
BAB IV: KALENDER PENDIDIKAN 
104 Kalender 

Pendidikan 
Kalender pendidikan yang disusun 
berdasarkan kalender pendidikan yang 

dikeluarkan oleh dinas pendidikan 
Pengaturan tentang permulaan tahun 

pelaiaran 
|Jumlah minggu efektif belajar satu tahun 

pelaiaran 
Jadwal waktu libur (jeda tengah semester 

dan antar semester, ibur akhir tahun 

pelajaran, libur keagamaan, hari libur 

nasional dan hari libur khusus) 

105 

105 

107 

L 

RATA-RATA BAB IV= R5 
JUMLAH_ 
NILAI AKHIR 

Jumlah Skor = R1 + R2 + R3* R4+ R5 Nilai Akhir ={Jumlah Skor/107 x 100) 

LAMPIRAN DOKUMEN 
1 SK Tim Pengembang Kurikulum 

2 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

3 KI, KD K13 yang disederhanaan dan Mulok 

4 Capaian Pembelajaran kurikulum merdeka 

5 Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
K2013 

6 Contoh Tujuan Pembelajaran (TP) 

7 Contoh Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) 

8 Contoh Modul Ajar/ RPP Kurikulum Merdeka 

9 Contoh Modul P5 

REKOMENDASI PETUGAs VALIDASI 

Ketentuan Indak Lanlut 
Niloi Akhir 2 75 diteruskon untuk ditondotongani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudoon don Oohrogo 

Niloi Akhire 75 dikembalikon untuk direvis 

Karangasem, 
Petugas Validasi/ Pengawas Pembinaa 

NIP 



TUT
 

I
N

V
A

 



INSTRUMEN VALIDASI DOKUMEN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN 
(Korikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka 

NAMA SEROLAH 
AMAT 

KABUPATEN/KOTA 
TANGGAL VALIDASI 

PETUNJUK PEMBERIAN SKOR 

Skor 2 Jika yang tertulis poda Kurikulum Sekolah sesuoi dengan indikator 

Skor 1 Jika yang tertulis pada Kurikulum Sekoloh sebagian sesual dengan indikator 

Skor 0 Jika yang tertulis poda Kurikulum Sekolah tidok sesual dengan indikotor 

NO 
LBAGIAN AWAL 

Cover Halaman Judul 

ASPEK INDIKATOR SKOR CATATAN 
Terdapat Logo Sckolah dan/atau dacrah (kab/kotu) 

Terdapat judul yang topat (Kurikulum SMP Negeri ...e 

Menulis alamat sckolah dengan longkap 

4Lembar Pemberlakuan / Lembar 

|Pengesahan 
Tordapat numusan kalimat pengesahan yang buik dan benar 

erdapat tanda tangan kepala sokolah sebugai pihak yang mengcsahkan 

besorta cap sckolah 
Terdapat tanda tangan ketua komite sckolah sebagai pihak yang menyctujui 

Tempat untuk tanda tangan Kepala Dinas/Pejabat Dinas Pendidikan 

Kabupaten Karangasem 
Mempunyai daftar isi sesuai dengan kerangka Kurikulum Satuan Pendidikan 8 Daftar Isi 

Penulisan daftar isi sesuai d 

|Subbab, sistematis) 
JUMLAH BAGIAN AWAL= RI 

huran penulisan yang benar (Judul, Bab, 

BAB I: PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Berisi Rasional/ Dasar pemikiran penyusunan Kurikulum Tahun Pelajaran 

2022/2023 
Memuat Karakteristik Satuan Pendidikan 

2 |Memuat potensi satuan pendidikan pada tahun pelajaran sebelumnya sampai 

pada saat penyusunan kunkulum 

14 Dirumuskan dengan bahasa yangg baik dan benar 

SB. Landasan Pengembangan Kurikulum |Memuat filosofis penyusunan kurikulum 

13 Memuat landasan yuridis/dasar hukum yang relevan 

16C. Prinsip Pengembangan Kurikulum Mencantumkan prinsip Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan 

|Menguraikan kondisi nyata pemenuhan setiap butir prinsip dan upaya 

mengoptimalkan pemenuhan 

Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

19|D. Prosedur Operasional Mencantumkan Prosedur Operasional Kurikulum satuan Pendidikan 

|Menguraikan kondisi nyata pemenuhan setiap butir prinsip dan upaya 

mengoptimalkan pemeuhan. 
Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

|Menguraikan tujuan pengembangan Kurikulum baik untuk 

mengimplementasikan Tujuan Pendidikan Nasional maupun sebagai 
perangkat hukum dalam pengembangan pembolajaran di sekolah 

22E. Tujuan Pengembengan Kurikulum 

23 Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

JUMLAH BAB1 R2 

BAB II: TUJUAN PENDIDIKAN DASAR, VISI, MISI, DAN TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN 

Sesuai dengun Tujuan Pendidikan Dasur yang tordapat dalam peraturan 

pernundang-undangan 
Ringkas dun mudah dipuhumi 

14 A. Tujuan Pondidikan Dasar 

5B. Visi Sekolah 

|Rumusan VISI Inengacu pada tujun pendid1kaun dasar 

Mengacu tuntutan SK1. Satuan Pondidikan 

|Herorientasi pada potensi, perkombungan, kebutuhan dun kepentingan 

peserla did1k 



Berorientasi pada kepentingan daeruh, nasional dan internasional 

Berorientasi pada perkembungan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 0 

Memberi inspirasi dan tantangan dalum meningkatkan prostasi secara 

berkelanjutan untuk mencapai keunggulan 

Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga satuan pendidikan untuk 

meningkatkan kualitus proses dan hasil pendidikan 

|Mengarahkun langkah-langkah strategis yang konsisten dengun penjabaran 
misi saluan pendidikan 

34 C. Misi Sekolah Menjabarkan pencapaian visi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan 

|dupat dicapai sesuai dongan skala prioritas, mencakup: 

|Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesui dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

36| Mencantumkan jangka waktu pencapaian. 

Menjabarkan seluruh indicator visi dan menjadi dasar program pokok 

sekolah. 
Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang 

| diharapkan 
Memuat pernyatan umum dan khusus yang berkaitan dengan program 

|sekolah 
|Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-

satuan unit sekolah yang terlibat 
40 

Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

42 D. Tujuan sekolah |Menjabarkan pencapaian misi dalam bentuk permyataan yang terukur dan 

|dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas, mencakup: 

Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan 

kebutuhan masyarakat. 

43| 

44| Tujuan Sckolah menjabarkan seluruh indikator misi 

45 |Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

JUMLAHBAB II= R3 

BAB I: STRUKTUR KURIKULUMDAN PENGORGANISASIAN PEMBELAJARAN 

A. Struktur Kurikulum Mengatur muatan kurikulum 2013 sesuai Permendikbud No. 58 tahun 2014 46| 

47| Mengatur muatan kurikulum sesuai dengan Keputusan Mendkbudristek No. 
|56 Tahun 2022 

Terdapat alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran, muatan lokal dan 
pengembangan diri 

Tambahan maksimum 4 jam pembelajaran per minggu digunakan untuk apa 

dan alasannya. 
Memuat struktur kurikulum dan beban belajar sesuai ketentuan 

1 Memuat KlVKD kurikulum 2013 yang sosuai 

Memuat deskripsi capaian pembelajaran intrakurikulor kurikulum merdeka 

|Memuat deskripsi profil pelajar Pancasila 

|Menjelaskan pengelolaan projek mengacu pada Prolil Pelajar Pancasila pada | 

tahun pelajaran 2022/2023 

Memuat deskripsí temu dan kegiatan Projek Ponguatan Profil Polujar 
Pancasila (PS). 

56| B. Muatun Lokal Terdapat mata pelajaran muatan lokal yung diajarkan 

7 |Muatan lokal sosuai dengan karakteristik dan potensi dacrah/sekolah 

8 Ada KI dan KD muatan lokal kurikulum 2013 

9 Ada cupuian pembolajaran muntan lokal kurikulum mordoka 

60|C.Pengembangan Diri Terdupal uraian tentang jenis dan stralegi polaksanaan program layanan 

konseling dan atau layanan akademik/belajar, sosial dan pengembangan 

karier peserta didik 
Terdapat jenis, tujuan dan rencana kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan 6 

Memuat pcngaluran pelaksanaan ekstrakurikuler baik ekstrakurikuler wajib 

maupun pilihan 
621 



Terdapat program pengembangan diri baik melahi kegiatan pembiasaan 

maupan kegintan terprogram 
Beban belajar kegintan tatap muka per jam pembelajaran pada satuan 
pendidikan pet jam 40 menit 

63 

64 D. Beban Belajar 

65 |Jumlah jam pembelnjaran per minggu 31-38 jam pelajaran per tahun 

(O| Minggu efektif per tahun njaran 34 38 minggu 

67 |Uraian tentang pemanfnatan 60s dari jumiah waktu kegiatan tatap muks 
pada mata pelajaran tertento, untuk pemugasan terstruktor (PT) dan kegiatan 

6NE. Rencana Pombelajaran Tercantum deskripsi, agenda, tujunn. jenisrya, dan bentuk penyusunarrya 

9 Menggambarkan rencna pembelajeran selama satu tahun pelajaran. 

|Kurikulum 2013 dideskripsikan proses peryu sunan RPP tematik mulai dari 

analisis KID, pemetaan tema, penyusunan silabus sampai pada pengembangan 

RPP 
Kurikulum 2013 dideskripikan proses penyuunan RPP mata pelajaran dari 
analisis KD, penyusunan silabus sampai pada pengembangan RPP 

Kurikulum merdeka mcnguraikan rencana pembelajaran guru dimulai dar 
analisis CP menjadi tujuan-tujuan pembclajaran yang dipetakan berupa Alur 
Tujuan Pembelajaran (ATP) yang sistematis dan logis. ATP dijabarkan lebih 
lanjut dalam bentuk perencanaan pembelajaran 

Kurikulum merdeka dijabarkan bentuk perencaan pembelajaran yang dibuat 
guru berupa RPP atau modul ajar. 

Termuat deskripsi konsep, definisi, tujuan, prinsip, ruang lingkup, dan 
|tindaklanjut asesmen/penilaian pembelajaran yang akan dilaksanakan 

73 

74 F. Ascsmen/ Penilaian Pembelajaran 

Menguraikan tentang pelaksanaan penilaian tengah semester, penilaian akh1r 

semester, penilaian akhir tahun dan ujian sekolah kurikulum 2013 

Menguraikan tentang pelaksanaan asesmen diagnostik, asesmen formatif dan 
asesmen sumatif kurikulum merdeka 

77 G.Pendampingan, Evaluasi, Dan 
Pengembangan Profesional 

Mendeskripsikan rencana pendampingan untuk mengembangkan 
kompetensi pedagogik guu dilakukan 
oleh kepala satuan pendidikan melalui kegiatan supervisi akademik 

| dan supervisi klinis. 

|Mendeskripsikan rencana pendampingan untuk pengembangan 

profesional guru dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang 
pengembangan diri pendidik dalam proses pembelajaran. 

|Mendeskripsikan rencana evaluasi terhadap program pembelajaran di 

satuan pendidikan. 

|Mendeskripsikan rencana program peningkatan profesional gu 

| direncanakan oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan rencana 
pengembangan satuan pendidikan melalui pelatihan kompetensi pedagogik 

dan proles1onal. 
Tercantum tabel ketuntasan belajar untuk setiap mata pelajaran kuriulum 

2013 

BO 

81 H. Ketuntasan Belajar 

Uraian tentang mekanisme dan prosedur penentuan KKM Kurikulum 2013 

|Uraian tentang upaya sekolah dalam meningkatkan KKM untuk mencapa 

KKM ideal (100%) Kurikulum 2013 

Kenaikan Kelas 

33 

84 1. Kenaikan Kelas dan Kelulusan 

Kriteria kenaikan kelas sesuai dengan kebutuhan sekolah 

Uraian tentang mekanisnme dan prosedur pelaporan hasil belajar peserta dih 

87 |Uraian tentang polaksanaan program romedial dan pengayaa 

Kelulusan 
Kriteria kelulusan berdasar puda ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 ayat I 

Uraian tentang pelaksanaan ujian Sckolah 

|Uraian tentang program-program sekolah dalaun meningkatkan kuabtas 

lulusan 
92J Pandidikan Kocakapan Hidup Berisi uraian teutang pondidikau kocakapau hudhup yang dukeabngkan 

(peral, osial, ak adonik, vokasuonal) 

Monanlunkan boutuk ay ate kocakapa hidup yang dikvmbungk an dari 
masung nasung kecakapan poral, sasial. akaeouk daun vokasiawal 

3 

Menaniunkal stralegi psucubangan kovakapun hiup ualuk masië 
nasung kwakapan prsonal, ss1al, akadeuk dan vokaswxaal 

4 

95 K. Pendidikan Berbasis Keunggulan 
Lokal dan Global 

Muanunan uraian toutang peuyelonggaraan pnadidikun berbusis 
|kounggulan lokal 

Uraian leatang bentuk pendidikan berbaisi keugsgulau kokal dan ghbal yung 

dikembangkan 
Uraian tentang upaya sekolah dalam menuju pendidikan berbasis keunggulan 

lokal dan global 

98L. Penguatan Pendidikan Karakter Mencantumkan uraian tentang penyelengguraan pendid1kan Karakter 



Urnian tentang bentuk pendidikan Karakter yang dikembangkan 

|Uraian tentang upaya sokolah dalam pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter 
100 

|Mencantumkan uraian lentang penyolenggaraan program pengembangan 

hterasi baik di sekolah maupun di rumah 
101 M. Gerakan Literasi 

|Uraian tentang bentuk kogintan pengembangan literasi sekolah / rumah 

Urnian tentang upaya sekolah mengembangkan kemampuan literasi siswa 
102 
103 

RATA-RATA BAB II1R4 
BAB IV: KALENDER PENDIDIKAN 

Kalender pendidikan yang disusun berdasarkan kalender pendidikan yang8 
| dikeluarkan oleh dinas pendidikan 

104 Kalender Pendidikan 

105 Pengaturan tontang permulaan tahun polajaran 

105 Jumlah minggu efektil belajar satu tahun pelajaran 

Jadwal waktu libur (jeda tengah semestor dan antar semester, libur akhir 

tahun pelajaran, libur keugamaan, hari libur nasional dan hari libur khusus) 
107 

RATA-RATA BAB IV R5 
TOTAL SKOR 
NILAI AKHIR_ 

Jumlah Skor = R1 +R2+ R3 + R4 + RS Nilai Akhir =(Jumlah Skor/214 x 100) 

LAMPIRAN DOKUMEN 
1SK Tim Pengembang Kurikulum 

2 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) I 
3 KI, KD K13 yang disederhanaan dan Mulok 

L4 Capaian Pembelajaran kurikulum merdeka 
5 Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) K2013 

6Contoh Tujuan Pembelajaran (TP)_ 
7 Contoh Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)-

L8 Contoh Modul Ajar / RPP Kurikulum Merdeka 
9 Contoh Modul PS 

REKOMENDASI PETUGAS VALDASI 

Ketentuan 1Tindak Laniu Nilai Akhir 2 75 diteruskan umtuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem 

Nilai Akhir < 75 dikembalikan untuk direvisi 

Karangasem. ss 
Petugas Validasi /Pengawas Pembina 

NIP.. 


