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KEPUTUSAN 

KEPALA SMP TARUNA BAKTI BANDUNG 

No. 420/280/SMP.TB/K-VIII/20 
 

Tentang 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA-SISWI 

KELAS VII, VIII, IX (REGULER & BILINGUAL) 

SMP TARUNA BAKTI  - TAHUN PELAJARAN 2020-2021 

 

Menimbang :  Bahwa 

a. Untuk mengukur mutu hasil pembelajaran baik siswa maupun guru. 

b. Untuk mengetahui kesiapan siswa menerima materi pelajaran selanjutnya 

c. Untuk mengetahui konsep atau materi yang belum dikuasai siswa. 

d. Untuk mengetahui program remedial bagi siswa/i yang belum tuntas 

Kompetensi Dasar. 

e. Perlu ditetapkan Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) tiap mata pelajaran di 

kelas VII, VIII, IX (Reguler & Bilingual)  SMP Taruna Bakti Tahun 

Pelajaran 2020-2021. 

 

Mengingat :  a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002 tentang  

         kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah. 

b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional. 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia                  

Nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan 

satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 

23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. 

e. Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 Kota Bandung 

f. Kalender Pendidikan SMP Taruna Bakti tahun pelajaran 2020-2021 

g. Visi dan Misi SMP Taruna Bakti. 

h. Hasil Pleno Guru SMP Taruna Bakti tanggal 8 Juli 2020. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :   

PERTAMA :   1.    Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan  

         pendidikan menengah meliputi aspek:  

a. sikap;   

b. pengetahuan; dan   

c. keterampilan. 

2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk penilaian 

bulanan, penilaian akhir semester (PAS), dan penilaian akhir tahun 

(PAT). 
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3. Penilaian harian (PH) berupa ulangan harian, kuis, Pengamatan, 

Penugasan, Proyek, Portofolio, dan atau bentuk lain yang diperlukan. 

 

4. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:   

a. mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;  

b. memperbaiki proses pembelajaran; dan   

c. menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, bulanan, PAS, 

dan PAT. 

5. Penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan dilakukan melalui tes 

tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai, 

disampaikan dalam bentuk angka dengan skala 0-100, predikat (A, B, C) 

dan deskripsi. 

 

6. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik 

penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab 

wali kelas, BK, dan guru mata pelajaran yang disampaikan dalam bentuk 

deskripsi. 

 

 

KEDUA :  a.   Nilai Kompetensi Pengetahuan 

 

 

   NA  :  Nilai Akhir 

   RPH  :  Nilai rata-rata penilaian harian (tes tulis, tes  

       lisan, tugas)  

   PAS  :  Nilai Penilaian Akhir Semester (tertulis) 

 

           b.   Nilai Kompetensi Keterampilan 

 

   

  dengan N Kinerja terdiri dari nilai kinerja proses dan kinerja produk 

 

           c.   Nilai Kompetensi Sikap 

Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik 

penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab 

wali kelas, BK dan guru mata pelajaran yang disampaikan dalam bentuk 

deskripsi. 

 

           d.   Konversi Nilai Kuantitatif dan predikat  

 

Predikat Interval Nilai Kuntitatif 

A 90 – 100  

B 80 – 89  

C 70 – 79  

 

 

 

 

NA =  ((2 x RPH)  + (1 x PAS)) / 3 

NA =  ((2 x Nkinerja) + (1 x Nproject) + (1 x Nportofolio)) / 4 



 

 

 

 

 

KETIGA :  Nilai rapor semester 2 dihitung dengan cara yang sama dengan nilai rapor  

    semester 1. 

  

KEEMPAT :  Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) SMP Taruna Bakti adalah 70.0 (tujuh  

     puluh koma nol) 

dengan catatan: 

Bagi siswa yang belum mencapai batas tuntas per-kompetensi dasar (KD), 

maka siswa tersebut wajib mengikuti program remedial teaching dan atau 

remedial test sampai tuntas dan diselesaikan pada semester berjalan. 

 

KELIMA :  Kriteria kenaikan kelas 

Siswa SMP dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat:  

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada 

tahun pelajaran yang diikuti.  

2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya BAIK sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh satuan pendidikan.   

3. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK. 

4. Kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan raport semester ganjil dan 

semester genap. 

5. Tidak memiliki nilai pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi 

pengetahuan dan/atau nilai kompetensi keterampilannya di bawah KBM 

(nilai semester ganjil dan genap). 

6. Memiliki nilai rata-rata keseluruhan dengan kategori BAIK. 

7. Jika nilainya sudah di atas KBM namun masih terdapat nilai di bawah 

kategori BAIK, siswa diberi kesempatan untuk memperbaikinya. 

8. Prosentase kehadiran sekurang-kurangnya 85%, kecuali dengan alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

9. Berdasarkan hasil rapat pleno dewan guru. 

 

KEENAM :  Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian 

  dalam keputusan tersendiri. 

KETUJUH :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bila ada  

    kekeliruan akan diadakan perbaikan. 

 

 

        Ditetapkan di :  Bandung 

         Tanggal :  8 Juli 2020 

        Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

 

                                                      Insan Waluyo, S.Pd 

 

            

Tembusan : 

1. Pengurus Yayasan Taruna Bakti 


