
CAPAIAN PEMBELAJARAN  KEKHASAN 
MADRASAH

DALAM KURIKULUM MERDEKA DI MADRASAH

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MERDEKA 



Apa yang Didiskusikan?

Keterkaitan  
CP dengan  
komponen  
lain

Pertimbangan  
kekhasan  
madrasah  
dalam  
perumusan  
CP

Bagaimana  
satuan  
pendidikan  
madrasah?



Standar Nasional Pendidikan
PP 57/2021 dan PP4/2022

SKL (untuk paud STPPA)
PERMENDIKBUDRISTEK No. 5/2022

Standar Isi 
(PERMENDIKBUDRISTEK No. 7/2022)

Standar Proses
Standar 

Penilaian

Struktur Kurikulum
KEPMENDIKBUDRISTEK No. 56?m/2022 

Capaian Pembelajaran Keputusan 
Kepala BSKAP No 008/H/Kr/2022

KEMENAG dapat Menyusun CP 
sesuai kekhasanya

Perangkat Ajar
KDS mengacu pada visi, misi dan 

tujuan, konteks dan kebijakan local 
satuan menurunkan CP menjadi TP

ALUR PENYUSUNAN KEBIJAKAN KURIKULUM

Keterkaitan CP dengan 
komponen lain: CP 
ATP/TP Modul Ajar 
Kos/M 



AMANAT KMA, Dimana Kekhasan nilai-  nilai 

madrasah?

Apa dan  
Bagaimana ?



Kekhasan Nilai Madrasah

IKLIM  

AKADEMIK

MAPEL

PROSES
Kekhasan Madrasah tercermin  
dalam jumlah dan konten  
materi PAI dan Bahasa Arab  
yang sarat dengan Agama,  
yang mewarnai dalam cara  
berfikir, bersikap dan  
bertindak ketika mengelola  
proses pembelajaran dan  
penciptaan iklim akademik  
dalam ekosistem pendidikan  
madrasah yang agamis.



Nilai Kekhasan Madrasah dalam  Perumusan 

Kurikulum� Karakter dan keterampilan abad-21 masuk eksplisit dalam CP, bukan merupakan hiden

kurikulum

� Orientasi nilai spiritualitas/sufistik dalam pendidikan sehingga tidak skuler dan liberal.

� Dimensi ukhrawi mewarnai dalam SKL, SI, dan CP yang akan diterjemahkan implementasinya  
oleh Satuan madrasah dalam strategi pembelajaran dan penilaian, dengan panduan dari  
pusat.

� Assesmen diagnostik, untuk pemetaan yang akurat, perlakuan tepat dan dukungan kuat.

� Pembelajaran berdifferensiasi,

� Layanan pendidikan inklusif diakomodir

� Kemerdekaan belajar dalam mencapai CP dan kebutuhan murid

� Moderasi beragama dan kontek berbangsa dan bernegara menjadi konteks.



CONTOH : SKL KHAS MADRASAH

9. Memiliki kemampuan bersikap dan berprilaku akhlak karimah dalam  
kehidupan sehari-hari pada lingkup keluarga, lingkungan sekitar, regional,  
nasional dan global, yang berdasar pada pemahaman ulama yang sahih dari  
al-Qur’an dan hadis yang termanifestasikan pada akidah yang benar sebagai  
dasar dorongan beramal, dengan fikih sebagai basis ketentuan beribadah  
dan bermuamalah, yang mengambil pelajaran dari sejarah kebudayaan Islam  
sebagai inspirasi, serta mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa  
Arab sebagai sarana mempelajarai agama dari sumber autentiknya untuk  
pengamalan bagi diri sendiri (fardlu ‘ain) juga pendalaman untuk didakwakan  
kepada orang lain (fardlu kifayah)........ (khusus MANPK)

10. Kemampuan membaca dan mendalami Al Qur’an-Hadis melalui kajian kitab  
turats (kitab kuning) sebagai keunggulan/kekhasan lulusan Madrasah Aliyah  
Program Keagamaan.



Contoh

Pengembangan standar isi PAI dan Bahasa  Arab di MA 
difokuskan pada:

1. Persiapan peserta didik memiliki sikap, perilaku akhlak karimah dan moderat sebagai bentuk  
manifestasi agama dalam kehidupan sehari-hari;

2. Penumbuhan kompetensi dalam memahami nilai-nilai al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman

dalam pengamalan agama yang disandarkan pada pemahaman ulama yang sahih;

3. Penanaman akidah Islam sebagai manifestasi dan dasar dorongan beramal baik
secara  vertikal (hablum minallah) maupun horizontal (hablum minannas wal alam);

4. Penerapan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah dalam menjalankan

agama pada kehidupan sosial kemasyarakatan;

5. Penumbuhan  inspirasi yang bijaksana dan pemikiran yang moderat dalam
menjalankan  kehidupan yang dipelajari melalui sejarah peradaban Islam;

6. Penumbuhan kompetensi komunikasi dengan menggunakan Bahasa Arab sebagai sarana  
mempelajarai agama dari sumber autentiknya dalam menjaga pewarisan agama serta untuk  
memenuhi kebutuhan bermuamalah.



UNSUR CP :
1. Rasionalisasi; mengapa mapel ini pernting
2. Tujuan Mapel ; kemana murid diarahkan
3. Karakteristik; hal pembeda dg mapel lain
4. Komponen; cakupan besar dalam mapel ini

5. Capaian pembelajaran; detail yang harus  dicapai murid dalam 

fase tertentu.



AKAN MEMANDU GURU  
BAGAIMANA:

� mengembangkan  
strategi, dan

� penilaian serta

� arah yang akan  
dicapai mapel  
tersebut.

Contoh Perumusan
Karakteristik Mapel



Contoh  
Deskrips
i  
Elemen
MEMANDU :

� Penanaman  
spiritualitas

� Dampak  
kepada cara  
berfikir dan  
bertindak

� Konteks  
berbangas dan  
bernegara



Contoh  
Deskrip
si  Fase
Contoh

Kontekstualis
asi CP



TERSURAT :

� KARAKTER

� KETERAMPILAN ABAD-21

� KONTEKSTUALISASI

� MANFAAT/ GUNA

� KEBANGSAAN DAN  
KENEGARAAN

Perumusan 
PC



Contoh



TERIMAKASIH


