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PENGANTAR PENULIS 

 

 

 
 
 

Pembelajaran yang efektif merupakan keinginan 

setiap guru di sekolah/madrasah, dengan berbagai 

ukuran-ukuran yang memungkinkan keefektifan 

tersebut dapat dicapai. Tercapainya tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan, proses pembelajaran 

yang menyenangkan bagi siswa, pembelajaran yang 

dapat memancing dan menimbulkan kreativitas siswa 

dan lain sebagainya. Seperti apapun pembelajaran yang 

diinginkan guru, pembelajaran yang akan dilaksanakan 

haruslah direncanakan dengan matang. Kematangan 

rencana pembelajaran memungkinkan proses yang akan 

dijalani berdasarkan rencana tersebut akan mencapai 

keefektifan sesuai yang dikehendaki. 

Kondisi di sekolah/madrasah harus diakui bahwa 

masih terdapat guru yang belum menghayati 

pentingnya perencanaan pembelajaran, sehingga ada 

guru yang melakukan kegiatan pembelajaran tanpa 

membuat rencana pembelajaran, atau rencana 
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pembelajaran menjadi ada karena didorong oleh 

kepentingan adminstrasi semata. Misalnya karena akan 

dikunjungi oleh pengawas sekolah/madrasah, atau 

karena akan divisitasi dalam rangka akreditasi 

sekolah/madrasah. Kondisi lainnya sebagai salah satu 

faktor penyebab masih adanya guru yang tidak atau 

jarang membuat rencana pembelajaran sebelum 

melakukan proses pembelajaran adalah belum 

memahami secara utuh bagaimana merencanakan 

pembelajaran. Kekhawatiran yang terjadi adalah, dapat 

saja arah pembelajaran tidak sejalan dengan kompetensi 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum mata pelajaran 

yang dipedomani guru dalam pembelajaran. Guru 

semata-mata mendasarkan diri pada buku-buku paket 

yang dipegang sebagai satu-satunya acuan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Oleh karena itu, buku ini sebagai salah satu 

panduan praktis guru dalam mengembangkan rencana 

pembelajaran, kehadirannya sangat membantu untuk 

menambah keterampilan guru maupun calon guru 

dalam merencanakan pembelajaran ke arah 

pembelajaran yang efektif. Penulisan buku ini banyak 

didasarkan atas pengalaman penulis yang telah cukup 

banyak terlibat dalam berbagai pelatihan, termasuk 

pelatihan dalam mengembangkan rencana 

pembelajaran bagi guru-guru. Dengan demikian, 

penulis berharap kehadiran buku yang cukup simpel ini 
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dapat membantu guru dan calon guru dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran, baik bagi 

guru mata pelajaran maupun guru kelas (tematik) di 

SD/MI. 

Mataram, Oktober 2018 
Penulis 
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Bab 1 

PENDAHULUAN 

 

 
 

 

 

Berbagai kegiatan manusia, khususnya dalam 

kegiatan-kegiatan yang formal diawali dengan 

perencanaan yang jelas, dengan tujuan-tujuan yang 

jelas sehingga kompetensi yang diharapkan dapat 

dicapai melalui proses yang direncanakan pula. 

Demikian pula dalam kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran, diperlukan acuan yang jelas, yang 

memuat tujuan dan kompetensi yang menggambarkan 

berbagai pengalaman yang harus dikuasai siswa.  

Guru sebagai pendidik dan pengajar di 

sekolah/madrasah haruslah seorang profesional, 

sebagaimana diungkapkan di dalam Undang Undang 

nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
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mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas 

dan tanggung jawab guru yang digambarkan dalam UU 

tersebut harus melekat ke dalam kompetensi guru yang 

terjabarkan ke dalam kompetensi profesional, 

kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan 

kompetensi kepribadian. 

Kompetensi profesional menggambarkan 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam sesuai keahliannya yang 

memungkinkan guru dapat membimbing, mengarahkan 

peserta didik mencapai, dan menguasai standar 

kompetensi. Kompetensi pedagogik merupakan 

kompetensi yang menggambarkan kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran peserta didik, 

kemampuan guru dalam perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.  

Adapun kompetensi sosial merupakan kemampuan 

guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, pimpinan, orang tua/wali siswa, dan 

masyarakat sekitar di mana ia melaksanakan tugas. 
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Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan guru 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia. 

Di antara keempat kompetensi tersebut melekat 

kompetensi guru untuk harus mampu merancang dan 

mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang tentunya 

harus didukung oleh kompetensi lainnya. Keempat 

kompetensi di atas tidak dapat berdiri sendiri, satu 

kompetensi yang diterapkan guru tidak dapat 

dilepaskan dari kompetensi lainnya. Jika guru akan 

merancang persiapan mengajar berupa perangkat 

mengajar, harus pula didukung oleh kompetensi 

profesional dalam penguasaan materi dan kemampuan 

dalam mengembangkan materi. Persiapan mengajar 

yang dikembangkan guru dengan baik, akan dapat 

membantu guru dalam menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran yang efektif. Namun demikian, guru 

penting memiliki acuan yang dapat dipedomani dalam 

merancang kegiatan pembelajaran tersebut. 

Guru sebagai orang yang bertanggungjawab 

terhadap perkembangan siswa untuk merancang proses 

pendidikan dan pembelajaran berdasarkan acuan yang 

jelas. Sebuah pedoman yang memuat berbagai 

pengalaman siswa sebagai acuan guru dalam 
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merancang kegiatan pembelajaran ini lazim disebut 

kurikulum.  

Guru wajib menyusun dan mengembangkan 

sendiri perangkat pembelajaran, bukan wajib memiliki. 

Jika guru sudah dapat menyusun sendiri, dipastikan 

guru akan memiliki perangkat pembelajaran, tetapi jika 

guru hanya wajib memiliki perangkat pembelajaran 

belum tentu guru dapat menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran. Sebab 

mungkin saja guru memiliki dengan cara menulis ulang 

perangkat pembelajaran yang didapatkan dari 

meminjam perangkat pembelajaran guru lain, atau 

dengan cara mengunduh dari internet. Apabila hal ini 

terjadi guru tidak akan dapat memiliki pengalaman 

yang cukup dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran. Selain itu belum tentu 

perangkat yang digunakan akan cocok dengan 

karakteristik siswa, sekolah dan lingkungan dimana 

kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran yang 

diampu dilaksanakan. 

Dalam perkembangannya model perangkat 

pembelajaran yang digunakan guru dalam menyusun 

dan mengembangkan perangkat pembelajaran sangat 

beragam. Bahkan menjadi diskusi yang menarik 

dikalangan guru. Bagi penulis, apapun bentuk model 

perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 



Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 5  
 

pedoman dalam menyusun perangkat pembelajaran 

sah-sah saja, asalkan model tersebut tidak 

menghilangkan komponen-komponen prinsip dalam 

penyusunan perangkat pembelajaran. 

Apabila melihat kembali Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yang digunakan sebagai salah satu acuan 

dalam pengembangan perangkat pembelajaran pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 

2006, maka komponen minimal dalam 

mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran terdiri dari (1) tujuan pembelajaran, (2) 

materi ajar, (3) metode pengajaran, (4) sumber belajar, 

dan (5) penilaian hasil belajar. Adapun dalam PP 32 

Tahun 2013 yang merupakan perubahan PP 19 Tahun 

2005 menyebutkan bahwa perencanaan pembelajaran 

merupakan penyusunan rencana pelaksanaan 

Pembelajaran untuk setiap muatan Pembelajaran (Pasal 

20).  

Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) 

Nomor 81 A Lampiran IV Tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum 2013 Pedoman Umum 

Pembelajaran menyebutkan bahwa RPP paling sedikit 

memuat: (1) tujuan pembelajaran, (2) materi 

pembelajaran, (3) metode pembelajaran, (4) sumber 

belajar, dan (5) penilaian. Sedangkan dalam 
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Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah Pasal 3 (4) bahwa RPP paling sedikit 

memuat (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran 

atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu, (2) 

kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator 

pencapaian kompetensi, (3) materi pembelajaran, (4) 

kegiatan pembelajaran yang yang meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, (5) 

penilaian, pembelajaran remedial dan pengyaan, dan 

sumber belajar, dan (6) media, alat, bahan, dan sumber 

belajar.  

Adapun dalam salinan lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah menyebutkan bahwa komponen RPP terdiri 

atas (a) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, 

(b) Identitas mata pelajaran atau tema/sub tema, (c) 

kelas/semester, (d) materi pokok, (e) alokasi waktu 

ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan 

jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan 

KD yang harus dicapai, (f) tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan 

kata kerja operasional yang dapat diamati, diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, (g) 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian 
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kompetensi, (h) materi pembelajaran, memuat fakta, 

konsep, prinsip dan prosedur yang relevan dan ditulis 

dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi, (i) metode 

pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan 

dicapai, (j) media pembelajaran, berupa alat bantu 

proses pembelajaran untuk menyampaikan materi 

pembelajaran, (k) sumber belajar, dapat berupa buku, 

media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber 

belajar lain yang relevan, (l) langkah-langkah 

pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, 

inti dan penutup, dan (m) penilaian hasil belajar. 

Penulis menampilkan kembali hal di atas dengan 

maksud untuk menelusuri perjalanan kebijakan dalam 

pengembangan kurikulum khususnya pada 

pengembangan perangkat pembelajaran. 

Kurikulum sebagai sebuah pedoman dalam 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran merupakan sebuah dokumen tertulis yang 

tidak berarti apa-apa jika guru tidak melakukan 

pengembangan sebagai acuan dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum 
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harus dikembangkan agar memiliki aspek fungsional 

dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. 

Dalam pengembangan kurikulum untuk dijadikan 

sebagai acuan teknis kegiatan pembelajaran, dalam hal 

ini guru harus memiliki kemampuan teknis 

pengembangan menjadi berbagai perangkat 

pembelajaran. Selain guru harus mampu 

mengembangkan perangkat dalam bentuk silabus 

maupun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang 

lebih dikenal dengan singkatan RPP, seorang guru 

harus mengembangkan beberapa rancangan dan 

rencana seperti merancang dan merencanakan 

minggu/hari/jam efektif untuk kegiatan 

penyelenggaraan pembelajaran dalam satu tahun ajaran 

maupun dalam setiap semester, melakukan analisis 

kompetensi dasar dan mengembangkannya menjadi 

indikator pecapaian kompetensi dasar, merencanakan 

distribusi alokasi waktu yang dibutuhkan dari setiap 

penyelesaian kompetensi selama satu tahun ajaran dan 

setiap semester, mengembangkan program tahunan, 

program semester, mengembangkan silabus, 

mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

serta mengembangkan instrumen penilaian baik 

penilaian hasil belajar (kognitif dan keterampilan) 

maupun instrument untuk penilaian afektif. 
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Dalam perkembangannya, kurikulum yang 

digunakan selalu mengalami perubahan dan 

pengembangan yang berdampak kepada tugas dan 

tanggungjawab guru untuk mengembangkan menjadi 

acuan yang lebih operasional. Terakhir dalam 

pengembangan kurikulum 2013, guru tidak lagi 

dibebani oleh keharusan mengembangkan silabus, 

karena silabus disiapkan secara nasional. Tugas guru 

dalam pengembangan perangkat berupa pengembangan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) saja. Akan 

tetapi dalam kesempatan ini penulis akan memaparkan 

langkah-langkah teknis dalam mengembangkan 

beberapa rencana yang penting diketahui guru sebelum 

melaksanakan tugas pokok mengajar dalam kegiatan 

pembelajaran. 

A.  Menetapkan Minggu, Hari, Jam Efektif 

Hal pertama yang perlu diketahui oleh guru setiap 

akan melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah 

memahami ketersediaan waktu yang dimiliki dalam 

setiap pertemuan, dan selama satu semester. Harus 

disadari bahwa dalam setiap minggu, setiap bulan 

dalam setiap semester terdapat banyak faktor yang 

menjadikan guru tidak dapat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Faktor-faktor tersebut seringkali harus dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam merencanakan dan 
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menetapkan program kegiatan selama satu semester 

bahkan dalam setiap tahun pelajaran. 

Setelah membaca dan mempelajari bagian ini 

pembaca/mahasiswa dapat: 

a) Menjelaskan proses dalam melaksanakan analisis 
pekan dan jam efektif 

b) Mengidentifikasi kegiatan sekolah dalam setiap 
semester 

c) Melakukan analisis pekan dan jam efektif 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di 

sekolah/madrasah diperlukan acuan yang jelas untuk 

mencapai tujuan yang jelas pula. Perubahan-perubahan 

yang dilaksanakan dalam kurikulum seharusnya 

dihajatkan juga untuk dapat mencapai tujuan 

pendidikan melalui proses pendidikan dan 

pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi 

lingkungan, wilayah maupun karakteristik peserta 

didik. 

Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran salah 

satu komponen yang dipentingkan adalah kalender 

pendidikan. Kalender pendidikan di sekolah/madrasah 

dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan dan 

menetapkan hari dan jam pembelajaran efektif di 

sekolah/madrasah. Kalender pendidikan memberikan 

gambaran tentang sejumlah waktu yang diperlukan 
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untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sekolah 

selama satu tahun pelajaran. 

Di antara kegiatan-kegiatan sekolah yang dimaksud 

sebenarnya sudah tergambar dalam kalender 

pendidikan seperti: 

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 
2. Penerimaan siswa baru 
3. Hari-hari pertama masuk sekolah/ MOS/MOPDB 

4. Ujian Tengah Semester (UTS) 
5. Ujian Akhir Semester (UAS) 
6. Ujian Sekolah 
7. Ujian Nasional 

8. Kegiatan Try Out 

9. Libur Semester 
10. Libur Umum 
11. Libur sekitar bulan puasa 

12. Remedial/Pengayaan 
13. Pembagian Raport  

Selain berbagai kegiatan sekolah/madrasah di atas 

mungkin saja masih terdapat beberapa kegiatan 

sekolah/madrasah yang perlu diperhitungkan. Sebab 

dapat saja kegiatan sekolah yang dilaksanakan rutin, 

tidak dimasukkan sebagai kegiatan sekolah/madrasah 

tetapi memberi dampak kepada kegiatan pembelajaran 

di sekolah/madrasah. Misalnya, di madrasah swasta 

yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Pondok 

Pesantren seringkali siswanya diliburkan karena 

diharuskan mengikuti kegiatan haul atau hari ulang 
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tahun pondok. Oleh karena itu, pihak madrasah dapat 

berkoordinasi dengan pihak pondok disetiap awal tahun 

pelajaran, termasuk beberapa kegiatan yang 

berpengaruh terhadap kegiatan sekolah/madrasah 

sehingga ditetapkan sebagai libur khusus. Misalnya 

adanya kegiatan budaya di daerah tertentu yang setiap 

tahun dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karena 

kegiatan budaya tersebut mengharuskan 

sekolah/madrasah yang ada di wilayah tersebut atas 

kebijakan pemerintah daerah setempat diliburkan. 

Contoh dalam memeriahkan acara budaya Bau Nyale di 

Kabupaten Lombok Tengah, dapat saja atas kebijakan 

pemerintah daerah setempat kemudian ditetapkan 

sebagai libur khusus. Lebaran Topat di Kabupaten 

Lombok Barat yang dirayakan satu minggu setelah Idul 

Fitri atau setelah menuntaskan puasa di awal bulan 

Syawal selama satu minggu. Termasuk juga cuti 

bersama yang sejak awal tahun pelajaran tidak 

ditencanakan, akan tetapi sekolah/madrasah 

mendapatkan edaran untuk cuti berama. 

Dengan kejelasan kegiatan-kegiatan yang terdapat 

di sekolah/madrasah dapat membantu guru dalam 

mendapatkan dan menetapkan hari dan jam efektif 

lebih nyata. Hari dan jam efektif merupakan hari atau 

jam yang digunakan guru untuk menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran. Tentunya dalam 

kegiatan pembelajaran minimal terdapat komponen 
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guru-siswa-materi-strategi. Hari efektif adalah seluruh 

hari dalam setiap bulan atau dalam satu semester 

dikurangi dengan hari-hari tidak efektif (MOS/MOPD, 

libur semester, libur umum, libur khusus, UTS, UAS, 

US UN, pembagian raport). Sedangkan jam efektif 

adalah jumlah seluruh hari efektif dikalikan dengan 

jumlah jam pelajaran perminggu pada setiap mata 

pelajaran.  Dengan demikian jam efektif ril yang 

dimiliki guru mata pelajaran ditentukan pula oleh hari 

mengajar yang telah terjadwal dalam jadwal pelajaran 

dalam setiap semester. 

Dalam satu tahun pelajaran terdiri dari dua 

semester. Semester pertama (ganjil) dimulai dari bulan 

Juli sampai bulan Desember. Semester ke dua (genap) 

dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. 

Yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan 

minggu/hari/jam efektif adalah ketepatan dalam 

mengawali dan menetapkan dimulainya kegiatan 

sekolah pada setiap semester. Seringkali kegiatan yang 

terjadi pada semester sebelumnya terhitung sampai 

dengan bulan pertama pada semester berikutnya. 

Misalnya, semester ganjil yang dimulai pada bulan Juli 

pada setiap tahun pelajaran. Di dalam bulan Juli 

tersebut umumnya kegiatan sekolah untuk semester 

ganjil tidak selalu bahkan tidak dapat dimulai pada 

minggu pertama bulan Juli. Kadang-kadang dimulai 

pada minggu ke dua bahkan pada minggu ke tiga bulan 
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Juli. Hal ini dapat terjadi karena minggu pertama atau 

minggu ke dua pada bulan Juli masih digunakan sebagai 

kegiatan libur semester genap untuk tahun pelajaran 

sebelumnya. 

Oleh karena itu, seharusnya jika menentukan 

pekan/hari efektif untuk semester ganjil maka dimulai 

dari sejak kapan dimulainya kegiatan sekolah pada 

semester ganjil tersebut (hari-hari pertama masuk 

sekolah-Masa Orientasi Sekolah (MOS)/Masa 

Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB)). 

Berikut salah satu format yang digunakan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai hari efektif dan non 

efektif di sekolah atau madrasah. Format ini dapat 

digunakan oleh sekolah/madrasah secara umum 

sebelum diterbitkan jadwal mengajar bagi guru. 
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Tabel 1a Analisis Hari Efektif 

 

Satuan Pendidikan : …………………………………………………………………………. 
Tahun Pelajaran : …………………………………………………………………………. 

 
 

Smst Bulan 
Libur 

smt 

Libur 

umum 

Libur 

khusus 
UTS US 

Hari efektif 

pembelajaran 

I 

Juli       
Agustus       
September       
Oktober       
Nopember       
Desember       

Jumlah       
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Tabel 1b Analisis Hari Efektif 

 

Satuan Pendidikan : …………………………………………………………………………. 
Tahun Pelajaran : …………………………………………………………………………. 

 
 

Smst Bulan 
Libur 

smt 

Libur 

umum 

Libur 

khusus 
UTS US 

Hari efektif 

pembelajaran 

II 

Januari       
Pebruari       
Maret       
April       
Mei       
Juni       

Jumlah       
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Format tabel di atas dapat dimodifikasi atau 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. 

jumlah dan isi kolom dalam tabel dapat ditambahkan, 

namun apabila terdapat kegiatan sekolah yang tidak 

dapat dimasukkan ke dalam kolom yang telah 

dikembangkan dalam tabel, guru dapat menambahkan 

dengan memberikan keterangan di bawah tabel. 

Misalnya hari-hari pertama masuk sekolah, MOPDB, 

rapat pengisian raport, pembagian raport dan lain 

sebagainya.  

Hal yang penting diperhatikan pula adalah hari 

tidak efektif dengan kegiatan tidak efektif. Hari tidak 

efektif hari dimana tidak dapat dilaksanakannya 

kegiatan sekolah karena bertepatan dengan hari libur 

sekolah, baik libur umum, libur khusus, libur 

keagamaan, libur semester. Sedangkan kegiatan tidak 

efektif adalah tidak dapat dilaksanakannya kegiatan 

pembelajaran di sekolah/madrasah karena hari tersebut 

digunakan untuk kegiatan lain yang menyebabkan 

kegiatan pembelajaran menjadi tidak efektif. Kegiatan-

kegiatan yang dimaksud menggunakan hari-hari yang 

efektif, seperti kegiatan MOPDB/hari ta’aruf siswa 

baru, ujian-ujian. Dalam kegiatan seperti ini siswa tetap 

datang ke sekolah/madrasah, namun tidak dalam 

rangka kegiatan pembelajaran. 
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Alternatif format tabel lainnya untuk analisis 

kalender pendidikan sebagaimana di atas, dapat 

menggunakan format yang memisahkan hari-hari 

efektif dengan hari-hari tidak efektif. Dengan format ini 

akan terlihat lebih jelas mana hari-hari yang tergolong 

hari efektif baik untuk kegiatan pembelajaran ataupun 

kegiatan sekolah lainnya.  
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Tabel 2 Analisis Hari efektif dan Non Efektif 

 

Satuan Pendidikan : ……………………………………………………… 
Tahun Pelajaran : ……………………………………………………… 
 

Smt Bln 
Jml 

hari 

Hari Efektif Hari tidak Efektif 
Ket 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

 
 

I 

Juli             

Agus             

Sept             

Okt             

Nop             

Des             

Jumlah             
 Keterangan:  1: hari pertama masuk sekolah  Hari tidak Efektif: 

   2: kegiatan pembelajaran   1 : libur semester 

 Hari Efektif=> 3: UTS     2 : libur umum 

   4: US     3 : libur khusus 
   5: class meeting    4 : libur keagamaan 

   6: pembagian raport 
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Format tersebut dapat dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan sekolah dalam menganalisis hari-

hari efektif dan tidak efektif, termasuk untuk tabel 

analisis semester genap (II) jumlah kolom baik pada 

hari efektif dan hari tidak efektif dapat berbeda atau 

bertambah, karena kegiatan sekolah/madrasah yang 

berbeda/bertambah. Misalnya kegiatan try out, pra UN 

dan UASBN yang tidak ada pada semester ganjil. 

Menurut penulis, pilihan cara yang lebih efektif 

untuk mendapatkan hari atau jam efektif yang lebih riil 

untuk setiap mata pelajaran adalah menentukan hari 

atau jam efektif tersebut setelah diketahui hari mengajar 

(jadwal mengajar guru telah disusun). Oleh karena itu, 

menjadi pertimbangan penting bagi pimpinan 

sekolah/madrasah untuk dapat merencanakan dalam 

menyusun jadwal mengajar dalam setiap semester jauh-

jauh sebelum kegiatan sekolah akan dimulai, tidak 

merencanakan dan menyusun jadwal pelajaran 

beberapa hari sebelum hari-hari efektif kegiatan sekolah 

akan dimulai. Sebagai ilustrasi hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

Jika seorang guru mata pelajaran A telah 

mengetahui hari mengajar pada hari X, guru mata 

pelajaran A dapat menentukan berapa banyak ia 

memiliki hari X dalam setiap bulan, dan berapa banyak 

pula ia memiliki hari X dalam satu semester. 

Selanjutnya guru mata pelajaran A harus mengetahui 
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berapa banyak hari X yang bertepatan dengan hari tidak 

efektif. Misalnya hari X bertepatan dengan hari libur 

umum, libur khusus, atau bertepatan dengan hari-hari 

tidak efektif lainnya. Apabila telah menemukannya, 

maka guru mata pelajaran A tersebut mengurangi 

seluruh hari X dengan hari X yang tidak efektif untuk 

mendapatkan hari X yang efektif. 

 

 

Keterangan: 

HE = Hari Efektif 

SHX = Jumlah seluruh hari X 
HXTE = Jumlah hari X yang tidak efektif 
X = Hari Mengajar 
 

Contoh:  

Jika Guru A memiliki seluruh hari X sebanyak 29 hari 
selama satu semester, terdapat 11 hari tidak efektif, dan 
memiliki dua (2) jam pelajaran pelajaran, maka hari 

efektif yang dimiliki adalah 29 (SHX)–11 (HtEX) = 18 
(HE). Guru A memiliki 18 hari efektif. Dengan 
demikian guru A dapat memperoleh jam efektif untuk 
mengajar sebanyak: 18 (HE) x 2 (JP) = 36 JP (jam efektif 

untuk mengajar) dalam satu semester. 

Untuk membantu dalam menentukan hari dan jam 
efektif bagi guru mata pelajaran dapat menggunakan 
format sebagai berikut. 

HE = SHX - HXTE 
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Tabel 3 Analisis Jam Efektif 

(bagi guru mata pelajaran) 
 
Sekolah/Madrasah : ................................................................................................................. 

Mata Pelajaran : ................................................................................................................. 
Kelas/Semester : ................................................................................................................. 

Jam Pelajaran : ................................................................................................................. 
Hari Mengajar : ................................................................................................................. 

 

No Bulan 
Jumlah 

Hari 

Jumlah 

Hari Tidak 

Efektif 

Jumlah 

Hari 

Efektif 

Jam 

Pelajaran 

Jml Jam 

Pelajaran 

1       

2 Agustus 4 1 3 2 6 

3       

4       

5       

6       

Jumlah 29 11 18 2 36 
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Jika memperhatikan contoh di atas, seandainya 

seorang guru Mata Pelajaran A hanya memiliki hari 

efektif 18 (delapan belas) hari, belum lagi terhadap hal-

hal yang tidak terduga dan tidak terencana bertepatan 

dengan hari efektif tersebut, misalnya cuti bersama. 

Menjadi tidak ada alasan bagi guru untuk tidak 

memanfaatkan hari yang terbatas tersebut untuk tidak 

melaksanakan tugas mengajar, kecuali memang guru 

tidak dapat meninggalkan hal-hal penting yang secara 

kebetulan bertepatan dengan hari efektif untuk 

melaksanakan tugas mengajar di sekolah/madrasah. 

Beberapa penjelasan di atas termasuk format yang 

digunakan untuk menghitung hari dan jam efektif, 

dapat dipastikan tepat digunakan bagi guru mata 

pelajaran/bidang studi. Oleh karena itu, dalam bagian 

ini juga akan menampilan format yang membantu guru 

kelas dalam menyusun pekan dan jam efektif. Guru 

kelas adalah guru yang dipersiapkan untuk menfasilitas 

peserta didik dengan mengampu beberapa mata 

pelajaran yang disajikan dalam bentuk tematik, dimana 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

menggunakan tema sebagai pokok pikiran yang 

dimaksudkan untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran ke dalam satu tema. Dengan demikian guru 

kelas bukanlah guru bidang studi, guru kelas setiap hari 

harus memandu kegiatan pembelajaran dalam kelas 

tertentu. 
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Dalam menentukan jam efektif untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi guru kelas 

tidak perlu menentukan hari, tetapi tetap menggunakan 

minggu/pekan. Untuk membantu dalam menetapkan 

jam efektif mengajar dapat menggunakan format 

berikut: 

Tabel 4 Tabel Jam Efektif (bagi guru kelas) 

No Bulan 
Jumlah 

Minggu 

1   

2   

3   

4   

Jumlah  

 

Tabel 5 Kegiatan Tidak Efektif Semester Ganjil 

 

No Hari-hari tidak efektif Jumlah 

1 
MOS/MOPDB, Hari Pertama 

Masuk Sekolah 

 

2 Libur Umum  

3 Libur Khusus  

4 Libur Sekitar Puasa  

5 Libur Idul Fitri  

6 Ujian Tengah Semester  

7 Ujian Semester  

8 Libur Semester  

Jumlah  
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Tabel 6 Kegiatan Tidak Efektif Semester Genap 

 

No Hari-hari tidak efektif Jumlah 

1 Libur Umum  

2 Libur khusus  

3 Ujian nasional  

4 Ujian sekolah  

5 Tryout  

6 Ujian Tengah Semester  

7 Ujian Semester  

8 Libur Semester  

Jumlah  

 

Setelah diketahui jumlah hari tidak efektif barulah 

kemudian dijadikan sebagai pengurang dari seluruh 

minggu dalam setiap semester. Hasil tersebut dikalikan 

dengan jumlah jam yang digunakan setiap minggu. 

 

B. Distribusi Alokasi Waktu dan Merencanakan 

Program Setiap Semester 

Setelah mendapatkan jumlah alokasi waktu (AW) 

yang telah ditetapkan, maka berikutnya jumlah alokasi 

waktu yang diperoleh dalam satu semester tersebut akan 

didistribusikan ke seluruh kegiatan efektif/aktif. 
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Setelah membaca dan mempelajari bagian ini 

pembaca/mahasiswa diharapkan akan dapat: 

a) Menetapkan kegiatan dalam setiap semester 
b) Menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam mendistribusikan alokasi waktu 

c) Mendistribusikan alokasi waktu dalam setiap 
semester 
 

1.  Distribusi Alokasi Waktu 

Setiap kali melakukan kegiatan pembelajaran, 

keluhan umum yang dirasakan guru adalah tidak 

proposionalnya waktu yang tersedia dibandingkan 

dengan materi yang harus diselesaikan. Guru-guru atau 

calon guru sering membandingkan ketersediaan jam 

pelajaran dengan sejumlah materi yang harus disajikan 

pada mata pelajaran yang diampu. Sesungguhnya yang 

lebih penting selama kegiatan pembelajaran adalah 

ketercapaian penguasaan tujuan yang dimaksudkan 

untuk penguasaan kompetensi bagi siswa. Kendala 

sebagaimana yang dikeluhkan seperti waktu yang tidak 

memadai dapat diminimalkan dengan mengutamakan 

ketercapaian kompetensi yang terjabarkan menjadi 

rumusan-rumusan indikator pencapaian kompetensi 

dasar yang harus dikuasai siswa, tidak semata-mata 

menghabiskan seluruh materi pelajaran. 
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Dalam meminimalkan permasalahan waktu yang 

tersedia diperlukan agar lebih awal seorang guru dapat 

mendistribusikan waktu yang tersedia ke dalam 

beberapa kegiatan pembelajaran. Hal selanjutnya yang 

dapat dilakukan setelah mengetahui jumlah waktu yang 

tersedia adalah melakukan analisis kegiatan dalam 

setiap semester. Kegiatan-kegiatan dalam setiap 

semester tentunya memerlukan waktu penyelesaiannya, 

yang diambilkan dari waktu efektif yang telah 

diperoleh. 

Waktu yang tersedia dalam satu semester adalah 

waktu efektif yang digunakan untuk menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran dengan keterlibatan komponen 

yang mendukung proses pembelajaran seperti guru, 

siswa, materi, metode, alat/bahan/bantu. Jika tidak 

terjadi kegiatan pembelajaran, maka kegiatan tersebut 

tidak dikategorikan sebagai kegiatan efektif dalam 

menyelenggarakan pembelajaran. Waktu efektif 

tersebut adalah waktu murni yang hanya diperoleh 

melalui hari efektif setelah dikurangi dengan hari-hari 

yang digunakan untuk kegiatan yang tidak efektif, 

Misalnya MOS/MOPDB, libur umum, libur khusus, 

libur sekitar bulan puasa, ujian tengah semester, ujian 

semester, ujian nasional, ujian sekolah, masa pengisian 

dan pembagian raport, dan libur semester. 
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Apabila kegiatan-kegiatan tidak efektif tersebut 

telah menjadi pengurang seluruh hari untuk 

memperoleh hari efektif, maka distribusi alokasi waktu 

untuk kegiatan dalam setiap semester tidak dialokasikan 

untuk kegiatan tidak efektif tersebut. Tetapi waktu 

efektif tersebut dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan 

seperti, kegiatan pembelajaran menyelesaikan 

kompetensi dasar, kegiatan praktik, kegiatan pengayaan 

dan remedial, atau untuk menyelenggarakan ulangan 

harian, dimana ulangan harian tidak selalu menjadi 

bagian yang diberikan waktu secara ketat dalam 

kalender pendidikan, sebagaimana kegiatan 

sekolah/madrasah khusus lainnya. 

Sebagaiamana telah diilustrasikan di awal, 

misalnya diperoleh waktu efektif sebanyak 38 jam 

pelajaran dalam satu semester untuk guru bidang studi, 

artinya itu sudah dikurangi dengan hari-hari/kegiatan 

tidak efektif. Dengan demikian jam pelajaran sebanyak 

38 jam pelajaran itulah yang akan dialokasikan untuk 

seluruh kegiatan efektif, yaitu kegiatan sebagaimana 

disebutkan di atas (kegiatan pembelajaran 

menyelesaikan kompetensi dasar, kegiatan praktik, 

kegiatan pengayaan dan remedial, atau untuk 

menyelenggarakan ulangan harian). 
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Jumlah waktu dalam setiap semester yang 

dihasilkan melalui analisis pekan/hari/jam efektif, 

akan didistribusikan ke dalam semua kegiatan sekolah 

setiap semester. Seluruh hari/jam efektif dimaksud 

digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan efektif 

terutama dalam menyelesaikan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar. Seringkali di lapangan guru-guru 

memerlukan dasar pertimbangan dalam menetapkan 

seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan setiap kompetensi dasar (KD) yang akan 

dicapai oleh siswa. Untuk hal ini beberapa 

pertimbangan harus diperhatikan, sehingga guru dapat 

memperkirakan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan setiap kompetensi dasar. 

Adapun yang perlu dipertimbangan dalam 

memperkirakan waktu yang diperlukan dalam 

menyelesaikan setiap kompetensi dasar antara lain: 

a. Tingkat kesulitan dan kemudahan dari materi 

untuk mencapai kompetensi dasar; 

b. Luas sempitnya ruang lingkup materi yang 

diperlukan dalam mencapai kompetensi dasar; 

c. Karakteristik siswa yang menjadi audien, misalnya 

tingkat kemampuan awal siswa terhadap 

kompetensi dasar tersebut, bahan-bahan yang 

dimiliki siswa sebagai daya dukung dalam 

menguasai kompetensi dasar tersebut; 
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d. Daya dukung yang dimiliki sekolah/madrasah, 

seperti fasilitas perpustakaan, fasilitas 

laboratorium, fasilitas kemudahan dalam 

mengakses informasi bagi guru dan siswa, termasuk 

kualifikasi guru; dan 

e. Selain itu dapat mempertimbangkan jumlah 

rumusan indikator yang dihasilkan berdasarkan 

kompetensi dasar. 

 

Berikut contoh format untuk mendistribusikan waktu, 

khususnya dalam melaksanakan kegiatan efektif. 

 

Tabel 7 Distribusi Alokasi Waktu 
 

NO URAIAN KEGIATAN F AW 

1 KI-3 
KD3.1: 

Indikator: 
3.1.1.  

3.1.2. 
Dst… 

KD3.2: 
Indikator: 

3.2.1.  
3.2.2. 

Dst… 
KD3.3 

Indikator: 
3.3.1.  

3.3.2. 
Dst… 

 
 

 



Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 31  
 

NO URAIAN KEGIATAN F AW 

KI-4: 

KD4.1: 
Indikator: 

4.1.1.  
4.1.2. 

Dst… 
KD4.2: 

Indikator: 
4.2.1.  

4.2.2. 
Dst… 

2 Pengayaan/remedial   

3 Ulangan Harian   

4 UTS   

5 UAS   

6 Libur umum   

7 Libur semester   

8 Pembagian raport   

F : Frekwensi  AW : Alokasi Waktu 

 

Dalam tabel di atas untuk uraian kegiatan 

MOS/MOPDB, UTS, UAS, libur umum, pembagian 

raport, dan libur semester, tidak harus dicantumkan 

frekwensi dan alokasi waktu, karena sejak awal tidak 

dihitung ke dalam hari/jam efektif, sehingga dalam 

contoh ini 38 jam pelajaran (JP) tersebut merupakan 

jumlah “bersih” setelah dikurangi dengan kegiatan-

kegiatan yang dikategorikan bukan kegiatan efektif 

tersebut (MOS/MOPDB, UTS, UAS, Pembagian 
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Raport, Libur semester, libur umum). Oleh karena itu 

38 JP tersebut terbagi ke dalam kegiatan-kegiatan yang 

merupakan kegiatan efektif atau kegiatan aktif. 

Dalam kurikulum 2013 dimungkinkan untuk 

menggunakan waktu (jam pelajaran) yang tersedia akan 

lebih banyak diperuntukkan dalam menyelesaikan KD 

dari KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (keterampilan). Hal 

ini dikarenakan KD dari KI-1 (sikap spiritual) dan KI-2 

(sikap sosial), akan dicapai melalui pembelajaran tidak 

langsung. Sikap spiritual dan sikap sosial tidak dapat 

seluruhnya disajikan secara verbal sebagaimana aspek 

pengetahuan dan keterampilan, tetapi dilakukan 

melalui pemberian contoh, keteladanan maupun 

pembiasaan (pembelajaran tidak langsung). 

2. Rencana Program Setiap Semester 

Setiap kegiatan sekolah dalam setiap semester harus 

direncanakan dengan baik. Seluruh kegiatan sekolah 

sudah harus disusun disetiap awal tahun pelajaran 

mengikuti kalender pendidikan yang ada. Rencana 

program semester ganjil dengan rencana program 

dalam semester genap tentunya terdapat perbedaan-

perbedaan meskipun juga terdapat kesamaan-

kesamaannya. Dengan memperhatikan kalender 

pendidikan, dapat direncanakan program semester awal 

(ganjil), dan semester genap. 
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Rencana program semester yang telah disusun 

dapat pula menjadi pertimbangan guru dalam 

mengembangkan program semester pada setiap 

semester. Adapaun rencana program semester dapat 

disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 8 Rencana Program Kegiatan Semester Ganjil 
 

No Rencana Kegiatan Ket. 

1 Penerimaan siswa Baru  

2 MOS/MOPDB Hari Pertama 

Masuk Sekolah 

 

3 Menyelesaikan KI/KD  

4 Ujian Tengah Semester  

5 Ujian Akhir Semester  

6 Remedial/Pengayaan  

7 Praktik  

8 Pengisian/Pembagian Raport  

9 Libur Semester  

 

Tabel 9 Rencana Program Kegiatan Semester Genap 
 

No Rencana Kegiatan Ket 

1 Menyelesaikan KI/KD  

2 Ujian Tengah Semester  

3 Ujian Akhir Semester  

4 Remedial/Pengayaan  

5 Libur sekitar bulan puasa  

6 Try Out Kelas VI/IX/XII 

7 Ujian Sekolah Kelas VI/IX/XII 
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8 Ujian Nasional Kelas VI/IX/XII 

9 Praktik  

10. Pengisian/pembagian raport  

11 Libur Semester  

Keterangan: Kelas VI (SD/MI), Kelas IX (SMP/MTs), 
                     Kelas XII (SMA/MA) 

 
 

C.  Mengembangkan Program Semester 

Program semester yang dikembangkan seorang 

guru harus tetap berpegang kepada perangkat-perangkat 

yang telah dikembangkan sebelumnya, termasuk 

kalender pendidikan yang digunakan sebagai acuan. 

Misalnya hasil analisis pekan/hari/jam efektif, rencana 

program kegiatan setiap semester, alokasi waktu yang 

telah terdistribusikan ke dalam setiap kegiatan. 

Pengembangan perangkat program semester 

menggunakan tabel yang memuat beberapa komponen 

seperti, kolom nomor, uraian kegiatan, tatap muka 

(TM), alokasi waktu (AW), bulan, minggu. Selain itu 

dapat ditambahkan dengan lajur yang memuat jumlah 

TM dan AW, rencana pencapaian target dan 

ketercapaian target yang ditulis dalam bentuk 

prosentase. 

Format yang ditawarkan sebagai contoh dalam 

pengembangan prangkat program semester ini bukan 

format yang baku dan kaku, guru sebagai pengembang 

perangkat dapat saja melakukan perubahan, modifikasi 
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dengan tetap mempertimbangkan kemudahan dalam 

menggunakan dan memahami, sehingga dalam 

penerapannya guru tidak mengalami kesulitan. 

Berdasarkan pengalaman guru sepanjang 

melaksanakan tugas-tugas sebagai guru tentunnya telah 

memiliki berbagai pengalaman dalam mengikuti 

perkembangan dalam perubahan dan perkembangan 

kurikulum yang dijadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah/madrasah. 

Berikut contoh format pengembangan perangkat 

program semester. 
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Tabel 10 Rencana Program Semester 

 
Satuan Pendidikan  : ………………………………………………………………. 
Mata Pelajaran : ………………………………………………………………. 
Kelas Semester : ………………………………………………………………. 

Jam pelajaran : ………………………………………………………………. 

Hari Mengajar : ………………………………………………………………. 
 
 

No Uraian Kegiatan TM AW 

Bulan 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 KD/Materi Pokok 3 6                        

U
T

S
 

              

U
JIA

N
 S

E
M

E
S

T
E

R
 

P
E

M
B

A
G

IA
N

 R
A

P
O

R
T

 

L
IB

U
R

 S
E

M
E

S
T

E
R

 

2 KD/Materi Pokok                                          

3 Ulangan Harian                                          

4 Remedial/pengayaan                                          

5 KD/Materi Pokok                                          

6 KD/Materi Pokok                                          

7 KD/Matri Pokok                                          

8 Dst                                           

Jumlah  19 38 - - 2 4 6                             38       

Rencana target pencapaian         5                                 100       

Target pencapaian         5 - 1                             85%       
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Format pengembangan program semester di atas 

adalah salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh guru. 

Para guru mungkin telah memiliki berbagai format 

berdasarkan pengalaman masing-masing. Oleh karena 

itu yang terpenting adalah kemudahan bagi guru dalam 

mengembangkan dan menggunakan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah/madrasah pada mata 

pelajaran masing-masing. 

Dalam format ini penulis memberikan deskripsi 

khusus pada beberapa lajur di antaranya lajur jumlah, 

rencana pencapaian target dan target pencapaian.  

Pada lajur jumlah berisi tentang jumlah tatap muka 

dan jumlah jam pelajaran yang direncanakan dalam 

satu semester. Pada kolom-kolom selanjutnya diisi 

dengan jumlah jam yang akan/telah digunakan dalam 

rencana. Misalnya dalam pertemuan pertama 2 jam 

pelajaran, pertemuan kedua 4 jam pelajaran, pertemuan 

ketiga 6 jam pelajaran dan seterusnya sampai dengan 

pertemuan ke terahir (19 dalam contoh format) adalah 

38 jam pelajaran. 

Pada lajur rencana target pencapaian diisi dengan 

menggunakan prosentase. Rencana yang harus dicapai 

adalah 100%. Setiap kolom pada lajur ini diisi dengan 

berapa prosentase setiap jam pelajaran yang telah 

digunakan dalam setiap pertemuan dari seluruh jam 

pelajaran yang direncanakan persemester. Misalnya 
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pada pertemuan pertama akan telah digunakan 2 jp dari 

38 jp/semester, maka jam pelajaran yang akan/telah 

digunakan adalah 5,26%. Jika dalam pertemuan kedua 

akan/telah digunakan 4 jp dari 38 jp/semester, maka 

jam pelajaran yang akan/telah digunakan adalah 

10,52%. Sampai dengan jika pada pertemuan ke 19 

akan/telah digunakan 38 jp dari 38 jp/semester, maka 

jam pelajaran yang akan/telah digunakan adalah 100%.  

Pada lajur target pencapaian diisi oleh guru sesuai 

dengan pertemuan riil yang telah dilaksanakan, 

sehingga jika dalam rencana target pencapaian 

direncanakan 100% tercapai, tetapi dalam target 

pencapaian mungkin saja tidak tercapai 100%. Oleh 

karena itu format program semester ini dapat juga 

dijadikan sebagai salah alat self control oleh guru untuk 

mengukur pencapaian target kegiatan pembelajaran 

setiap semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 39  
 

 

 

 

 

 

Bab 2 

PENGEMBANGAN PERANGKAT KBK 2004, 

KTSP 2006, DAN KURIKULUM 2013 

 

 
 

 

 

Pada bagian ini penulis sengaja memaparkan 

mengenai berbagai perangkat berdasarkan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013, 

dengan maksud pembaca dapat mencermati 

pengembangan perangkat dari ketiga kurikulum 

tersebut. 

 

A.  Pengembangan Perangkat Silabus 

Melalui teks bacaan berikut, diharapkan 

pembaca/mahasiswa dapat: 

a) Menjelaskan pengertian silabus 
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b) Menjelaskan dasar hukum dalam mengembangkan 

silabus 
c) Menguraikan setiap komponen dalam 

pengembangan silabus 

d) Menjelaskan mekanisme dalam pengembangan 
silabus 
 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengembangan 

Silabus 

Silabus sebagai perangkat pembelajaran pada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

menjadi bagian penting yang harus dikembangkan 

sendiri oleh guru di sekolah/madrasah. Silabus menjadi 

perangkat yang harus diselesaikan terlebih dahulu 

untuk kemudian guru mengembangkan perangkat 

selanjutnya berupa rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu 

dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang 

mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar. Landasan pengembangan 

silabus adalah peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 17 ayat (2), dan pasal 20. 
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Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 pasal 17 

ayat 2 menyebutkan bahwa Sekolah dan komite 

sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum 

dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi 

dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di 

bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, 

dan MA, dan MAK (Pasal 17 ini dalam PP 32 tahun 

2013 merupakan salah satu ketentuan yang dihapus 

sejak berlakunya Kurikulum 2013). Pasal 20 

menyebutkan 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. 

Silabus yang dikembangkan oleh para pengembang 

adalah untuk kepentingan dalam menjawab tiga hal 

yaitu (1) apa kompetensi yang harus dikuasai oleh 

peserta didik, (2) bagaimana cara pencapaian 

kompetensi peserta didik dan, (3) bagaimana cara 

mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. 

Adapun yang termasuk dalam pengembang silabus 

adalah (1) guru mata pelajaran atau guru kelas, (2) 

kelompok guru mata pelajaran atau kelompok guru 

kelas. 
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Apa kompetensi yang harus dikuasai siswa 

merupakan standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

juga yang telah terumuskan menjadi beberapa indikator 

pencapaian kompetensi dasar. Inilah yang merupakan 

gambaran tentang apa kompetensi yang harus dikuasai 

siswa setelah mereka menempuh kegiatan pembelajaran 

pada mata pelajaran tertentu. 

Bagaimana cara pencapaian kompetensi dasar 

merupakan berbagai cara yang akan direncanakan 

untuk digunakan dalam proses pencapaian kompetensi. 

Dalam silabus dapat tergambar dalam kolom kegiatan 

pembelajaran, dimana dalam kolom ini berisikan 

tentang rumusan yang memberikan pengalaman belajar 

bagi siswa. Sedangkan poin tentang bagaimana cara 

untuk mengetahui pencapaian kompetensi merupakan 

rencana yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian 

kompetensi, berupa jenis atau bentuk penilaian yang 

dipilih dan ditetapkan untuk melakukan pengukuran 

pencapaian kompetensi. 

Dalam pengembangan silabus memperhatikan 

keseluruhan materi dan kegiatan   yang menjadi muatan 

dalam silabus harus benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Oleh karena 

itu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 

penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat 

perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan 
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spritual peserta didik.  Setiap silabus yang 

dikembangkan memperlihatkan adanya hubungan yang 

konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber 

belajar, dan penilaian.  

Selain itu silabus yang dikembangkan dituntut 

memiliki cakupan indikator, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber 

belajar, dan sistem penilaian dengan memperhatikan 

perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir 

dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 

Secara fleksibel silabus juga memuat keseluruhan 

komponen silabus yang dapat mengakomodasi 

keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika 

perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan 

masyarakat. Yang tidak dapat ditinggalkan juga adalah 

dalam pengembangan silabus adalah komponen silabus 

mencakup keseluruhan ranah kompetensi yaitu 

kognitif, afektif, psikomotor.  

Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh 

alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran 

selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan 

pendidikan. Penyusunan silabus memperhatikan 

alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, 

dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang 

sekelompok. Implementasi pembelajaran per semester 
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menggunakan penggalan silabus sesuai dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata 

pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada 

struktur kurikulum.  

 

2. Komponen dan Mekanisme Pengembangan 

Silabus dalam KBK dan KTSP 

Mulyasa menjelaskan bahwa silabus adalah 

rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata 

pelajaran dengan tema, yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, 

indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar 

yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. 

Silabus yang dikembangkan pada hakekatnya harus 

dapat menjawab tiga hal, yaitu: 

1. Kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh peserta 

didik? 
2. Bagaimanakah cara membentuk kompetensi 

tersebut? 
3. Bagaimanakah mengetahui bahwa peserta didik 

telah memiliki kompetensi itu? 

Dalam silabus harus memuat berbagai kompetensi 

yang akan dikuasai siswa, baik kompetensi pada ranah 

afektif, kognitif maupun psikomotorik. Pencapaian 

kompetensi tersebut harus didukung oleh berbagai cara 

(strategi, metode maupun teknik) yang terumuskan 

dengan operasional dalam silabus. Di dalamnya juga 
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harus memuat jenis instrument yang dapat digunakan 

untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara 

komprehensif setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Silabus yang dikembangkan guru dapat saja 

berbeda antar satuan pendidikan, karena salah satu 

prinsip pengembangannya adalah mempertimbangkan 

karakteristik siswa maupun lingkungan. Dalam 

pelaksanaannya sekolah dapat membentuk tim 

pengembang silabus di tingkat kecamatan, dimana 

silabus ini dikembangkan karena kesesuaian kondisi 

dan kebutuhan lingkungan (daerah). Kegiatan ini dapat 

dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) atau 

kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

di tingkat kecamatan. 

Secara umum komponen-komponen dalam 

pengembangan silabus sudah familier di kalangan guru. 

Komponen komponen dimaksud adalah standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan 

sumber bahan/alat/media pembelajaran. Sebagaimana 

dalam prinsip pengembangan silabus, maka 

keseluruhan dari komponen silabus harus saling 

berhubungan secara fungsional untuk mencapai 

kompetensi yang ditetapkan. 
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Adapun langkah-langkah dalam pengembangan 

silabus adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji dan Menentukan Standar Kompetensi  
2. Mengkaji dan Menentukan Kompetensi Dasar  
3. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran  

4. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran  
5. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi  
6. Menentukan Jenis Penilaian  
7. Menentukan Alokasi Waktu 

8. Menentukan Sumber Belajar 
 

Mekanisme dalam pengembangan silabus ini dapat 
digambarkan sebagai berikut : 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Analisis 

SI/SKL/SK-KD 

 

KD -Indikator 

Materi 
Pokok 

Pembelajara
n 

Sumber 

Belajar 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

 

Penilaian 
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Guru sebagai pengembang silabus dalam KBK dan 

KTSP penting memperhatikan mekanisme dalam 

mengembangkan silabus.  

1. Mengkaji standar kompetensi yang ada untuk mata 

pelajaran yang akan diajarkan  

Dalam mengkaji standar kompetensi perlu 

memperhatikan hal-hal seperti (a) urutan 

berdasarkan hirarki konsep disiplin ilmu dan/atau 

tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai 

dengan urutan yang ada di SI; (b) keterkaitan antar 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

mata pelajaran; (c) keterkaitan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. 

2. Mengkaji Kompetensi Dasar 

Kalau sudah mengkaji standar kompetensi, 

selanjutnya kajilah kompetensi dasar dari masing-

masing standar kompetensi yang ada. Dalam 

melakukan kajian terhadap kompetensi dasar, 

seorang guru perlu memperhatikan hal-hal antara 

lain: (a) urutkanlah kompetensi dasar sesuai dengan 

displin ilmu atau disesuaikan dengan tingkat 

kesulitan dan kemudahan materi yang disiapkan 

dalam mencapai kompetensi dasar. Urutan ini tidak 

harus mengikuti urutan yang ada dalam standar isi. 

Selain itu jika guru merasakan kompetensi dasar 

dalam standar kompetensi tertentu masih kurang, 
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maka guru dapat menambahkan kompetensi dasar 

yang diperlukan untuk mencapai standar 

kompetensi tersebut. (b) keterkaitan antar 

kompetensi dasar dan dengan standar kompetensi 

dalam mata pelajaran, (c) keterkaitan standar 

kompetensi dengan kompetensi dasar antar mata 

pelajaran. 

3. Merumusakan Indikator dan Tujuan Pembelajaran 

a. Perumusan Indikator Hasil Belajar 

Indikator merupakan penanda. Jika dalam 

kegiatan pembelajaran, maka indikator 

merupakan penanda pencapaian suatu 

kompetensi dasar. Diketahui bahwa kompetensi 

dasar adalah bagian dari standar kompetensi, 

artinya satu standar kompetensi terdiri dari 

beberapa kompetensi dasar, demikian pula satu 

kompetensi dasar dapat dirumuskan menjadi 

beberapa indikator. Hal tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 Kompetensi Dasar 

Indikator 

Standar Kompetensi 
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Dalam merumuskan indikator beberapa hal 

yang perlu diperhatikan antara lain : 

1) Indikator merupakan penanda pencapaian 
kompetensi dasar yang ditandai oleh 
perubahan perilaku yang dapat diukur yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan 

2) Indikator dikembangkan sesuai dengan 
karakteristik peserta didik, satuan 

pendidikan, dan potensi daerah 
3)  Digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

alat penilaian. 
4) Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa 

indikator (lebih dari dua) 

5) Indikator menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan/atau 
diobservasi 

6) Tingkat kata kerja dalam indikator lebih 
rendah atau setara dengan kata kerja dalam 
KD  

7) Prinsip pengembangan indikator adalah 

sesuai dengan kepentingan (Urgensi), 
kesinambungan (Kontinuitas), kesesuaian 
(Relevansi) dan Kontekstual 

8) Keseluruhan indikator dalam satu KD 

merupakan tanda-tanda, perilaku, dan lain-
lain untuk pencapaian kompetensi yang 
merupakan kemampuan bersikap, berpikir, 
dan bertindak secara konsisten. 
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Berikut ini Kata kerja-kata kerja operasional 

dalam taksonomi Bloom sesuai dengan ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. 
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Tabel 11 Kata Kerja Operasional 

 

 

a. Ranah Kognitif 
 

Kategori Jenis 

Prilaku 
Kemampuan Internal Kata Kerja Operasional 

Knowledge 

(Pengetahuan) 

Mengetahui …  

Misalnya: istilah, fakta, aturan 
metode 

Menyebutkan 

Memberikan definisi 
Menunjukkan 

Mengidentifikasi 
Menyusun daftar 

Memilih 
Menyatakan 
Memberikan nama pada 
Menjodohkan 

Menggarisbawahi 
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Comprehension 
(Pemahaman) 

Menterjemahkan 
Menafsirkan 

Memperkirakan 
Menentukan … 
Misalnya: metode, prosedur 
Memahami 

Misalnya: Konsep, kaidah, 

 Prinsip, kaitan antara fakta, isi pokok 
Mengartikan/menginterpretasikan 
Misalnya: Tabel, grafik, bagan 

Menjelaskan 
Menguraikan 

Merumuskan 
Menerangkan 
Mengubah 
Memberikan contoh 

Menyadur 

Meramalkan 
Menyimpulkan 
Memperkirakan 

Menerangkan 

Aplication 

(Penerapan) 

Memecahkan masalah 

Membuat grafik dan bagan 
Menggunakan......... 

Misalnya: metode/prosedur, konsep, 
kaidah, prinsip 

Mendemonstrasikan, 

menghitung, 
menghubungkan, 

memperhitungkan, 
membuktikan,  

Menghasilkan, 
Menunjukkan 
Melengkapi 
Menyediakan 
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Menyesuaikan 
Menemukan. 

Analyzis 
(Analisis) 

Mengenali kesalahan 
Membedakan 

Misalnya: fakta dari interpretasi, data 
dari kesimpulan 
Menganalisis... 
Misalnya: struktur dasar, bagian-

bagian, hubungan antara 

Memisahkan 
Menerima 

Menyisihkan 
Menghubungkan 
Memilih 
Membandingkan 

Mempertentangkan 
Membagi 
Membuat 

diagram/skema 

Menunjukkan 
hubungan 

Membagi 

Synthesis 
(Sintesa) 

Menghasilkan... 
Misalnya: klasifikasi, karangan, 
kerangka teoritis 

Menyusun... 

Mengkategorikan 
Mengkombinasikan 
Mengarang 

Menciptakan 
Mendesain 
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Misalnya: rencana, skema, program 
kerja 

Mengatur 
Menyusun kembali 

Merangkaikan 
Menhhubungkan 
Menyimpulkan 
Merancang 

Membuat pola 

Evaluation 

(Evaluasi) 

Menilai berdasarkan norma internal 

Misalnya: hasil karya seni, mutu   
                   karangan, mutu   
                   pekerjaan, mutu  

                  ceramah, program  

                  pentaran 
Menilai berdasarkan norma eksternal 

Misalnya: hasil karya seni, mutu 
                   Karangan, mutu pekerja 

                   an, mutu ceramah,  
                   program penataran 
 
 

Membandingkan 

Menyimpulkan 
Mengkritik 
Mengevaluasi 

Membuktikan 

Memberikan 
argumentasi 

Menafsirkan 
Membahas 

Menaksir 
Meilih antara 
Menguraikan 
Melukiskan 
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Mempertimbangkan.... 
Misalnya: baik-buruknya, pro- 

                   Kontranya, untung rugi- 
                   Nya 

Mendukung 
Membedakan 

Menyokong 
Menolak 

 
 

b. Ranah Afektif 
 

Kategori Jenis 

Prilaku 
Kemampuan Internal Kata Kerja Operasional 

Receiving 
(Penerimaan) 

Menunjukkan... 
Misalnya: kesadaran, kemauan 
                  Perhatian 
Mengakui........................... 

Misalnya: kepentingan, per- 
                  Bedaan 

Menanyakan 
Memilih 
Mengikuti 
Menjawab 

Melanjutkan 
Memberi 
Menyatakan 
Menempatkan 
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Responding 
(Partisipasi) 

Mematuhi..... 
Misalnya: peraturan, tuntutan 

                   Perintah 
Ikut serta secara aktif...... 
Misalnya: dilaboratorium, 
                   Dalam diskusi 

                   Dalam kelompok 

                   Belajar dlm kelompk 

Melaksanakan 
Membantu 

Menawarkan 
Menyambut 
Menolong 
Mendatangi 

Melaporkan 

Menyumbangkan 
Menyesuaikan diri 
Berlatih 

Menampilkan 
Membawakan 
Mendiskusikan 
Menyelesaikan 

Menyatakan persetujuan 
Mempraktikkan  

Valuing 
(Penilaian/ 
penentuan sikap) 

Menerima suatu nilai 
Menyukai 
Menyepakati 
Menghargai 

Menunjukkan 
Melaksanakan 
Menyatakan pendapat 
Mengikuti 
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Misalnya: karya seni,  
                  Sumbangan ilmu 

                  Pendapat 
Bersikap (positif atau negatif) 
Mengakui 

Mengambil prakarsa 
Memilih 

Ikut serta 
Menggabungkan diri 
Mengundang 
Mengusulkan 

Membela 

Menuntun 
Membenarkan 
Menolak 

Mengajak  

Organization 

(organisasi) 

Membentuk sistem 

Menangkap relasi antar nilai 
Bertanggungjawab 

Mengintegerasikan nilai 

Merumuskan 

Berpegang pada 
Mengintegerasikan 

Menghubungkan 
Mengaitkan 

Menyusun 
Mengubah 
Melenbkapi 
Menyempurnakan 
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Menyesuaikan 
Menyamakan 

Mengatur 
Membandingkan 
Mempertahankan 
Memodifikasi  

Characterization 
(Pembentukan 

pola hidup) 

Menunjukkan...... 
Misalnya: kepercayaan diri, 

                   Disiplin pribadi 
                   Kesadaran 
Mempertimbangkan 

Melibatkan diri 

Bertindak 
Menyatakan 

Memperlihatkan 
Mempraktikkan 
Melayani 

Mengundurkan diri 

Membuktikan 
Menunjukkan 

Bertahan 
Mempertimbangkan 

Mempersoalkan  
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c. Ranah Psikomotor 
 

Kategori Jenis 

Prilaku 
Kemampuan Internal Kata Kerja Operasional 

Perception 
(persepsi) 

Menafsirkan 
Peka terhadap rangsangan 
Mendiskriminasikan 

Memilih 
Membedakan 
Mempersiapkan 
Menyisihkan 

Menunjukkan 
Mengidentifikasi 
Menghubungkan 

Set (kesiapan) Berkonsentrasi 
Menyiapkan diri (fisik dan mental) 

Memulai 
Mengawali 
Bereaksi 

Mempersiapkan 
Memprakarsai 
Menanggapi 
Mempertunjukkan 



60 | Dr. Wildan, M.Pd. 
 

Guided response 
(Gerakan 

terbimbing) 

Meniru contoh Mempraktikkan 
Memainkan 

Mengikuti 
Mengerjakan 
Membuat 
Mencoba 

Memperlihatkan 

Memasang 
Membongkar 

Mechanism 
(Gerakan 

mekanis/ terbiasa) 

Berketreampilan 
Berpegang pada pola 

Mengoperasikan 
Membangun 

Memasang 

Membongkar 
Memperbaiki 

Melaksanakan 
Mengerjakan 

Menyusun 
Menggunakan 
Mengatur 
Mendemonstrasikan 
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Memainkan 
Menangani  

Complex Overt 
Response 

(Gerakan respons 
kompleks) 

Berketerampilan secara....... 
Misalnya: lancar, luwes, supel, Gesit, 

lincah 

Mengoperasikan 
Membangun 

Memasang 
Membongkar 
Memperbaiki 
Melaksanakan 

Mengerjakan 
Menyusun 
Menggunakan 

Mengatur 

Mendemonstrasikan 
Memainkan  

Menangani 

Adaptation 
(Penyesuaian 
gerakan) 

Menyesuaikan diri 
Bervariasi 

Mengubah 
Mengadaptasi 
Mengatur kembali 

Membuat variasi 
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Organitation 
(Kreativitas) 

Menciptakan sesuatu yang baru 
Berinisiatif 

Merancang 
Menyusun 

Menciptakan 
Mendesain 
Mengkombinasikan 
Mengatur 

Merencanakan  
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Contoh rumusan indikator : 

Kompetensi Dasar: Mendeskripsikan shalat-

shalat sunat 

Indikator: 

1. menjelaskan pengertian shalat sunat 
2. menyebutkan macam-macam shalat sunnat 

3. membedakan shalat sunnat rawatib dengan 
shalat sunat lainnya 

4. menjelaskan fadilah shalat sunnat 
 

b. Perumusan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang dikenal dalam desain 

pembelajaran adalah tujuan pembelajaran 

umum dan tujuan pembelajaran khusus khusus. 

Dalam bagian ini hanya akan mengupas tentang 

perumusan tujuan pembelajaran khusus. 

Rumusan tujuan ini dikembangkan setelah 

pengembang menyelesaikan analisis 

instruksional. Seringkali guru merumuskan 

tujuan pembelajaran khusus ini dengan 

membuka, dan membolak balik buku mata 

pelajaran. Cara ini sesungguhnya merupakan 

langkah yang keliru, karena dapat memunculkan 

rumusan tujuan pembelajaran yang sangat 

banyak dan tidak konsisten dengan tujuan 

umum pembelajaran. Jika ini diidentikan 
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dengan rumusan indikator, maka rumusan 

indikator yang didasarkan atas buku mata 

pelajaran, pastilah rumusan indikator tersebut 

sangat banyak dan belum tentu konsisten dengan 

kompetensi dasar yang ada. 

Untuk membedakan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan indikator, dapatlah 

memperhatikan bahwa rumusan tujuan 

pembelajaran lebih spsesifik dari rumusan 

indikator. Akan tetapi sering kali rumusan 

tujuan pembelajaran ini sama dengan rumusan 

indikator, dikarenakan rumusan pada indikator 

sudah sangat spesifik. Lebih jauh untuk dapat 

membedakan rumusan tujuan pembelajaran 

dengan indikator dapat menggunakan beberapa 

unsur yang terdapat dalam rumusan tujuan 

pembelajaran khusus yaitu unsur A, B, C, D dan 

O.  

Unsur A merupakan audience adalah sasaran 

yang dikenai oleh tujuan tersebut. Jika ini dalam 

kegiatan pembelajaran, maka audience yang 

dimaksud adalah siswa, bukan yang lain. 

Audience tersebut harus benar-benar jelas, 

misalnya ”Siswa kelas II MTs. dapat.......” Akan 

tetapi dalam rumusannya tidak harus serinci itu, 

karena keterangan ”kelas II MTs” sudah 
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disebutkan pada identitas mata pelajaran, 

sehingga cukup dengan ”Siswa (A) dapat.....” 

Unsur B adalah behavior, yaitu 

sikap/pengetahuan/ keterampilan yang akan 

dapat dilakukan siswa setelah mempelajari 

materi untuk mencapai tujuan tersebut. Prilaku 

inilah yang harus menggunakan kata kerja dan 

observable (dapat diamati), serta dapat dengan 

mudah diukur. ”Siswa (A) dapat menunjukkan 

(B)........” Unsur O adalah materi yang harus 

melekat pada prilaku yang harus dikuasai siswa, 

misalnya letak Ibu Kota Nusa Tenggara Barat, 

nama batas wilayah propinsi NTB, rukun iman, 

rukun Islam dan lain-lain. Misalnya ”Siswa (A) 

dapat menunjukkan (B) batas-batas Kabupaten 

Lombok Barat (O)........” 

Unsur C adalah condition, merupakan benda, 

waktu dan lingkungan yang dapat memberi 

pengaruh terhadap kemampuan siswa dalam 

melakukan suatu prilaku dalam tujuan yang 

dirumuskan. Kondisi benda seperti, peta, globe, 

kalkulator, kamus atau alat peraga maupun 

media lainnya. Kondisi waktu misalnya 5 menit, 

10 menit, 20 menit dan seterusnya, sedangkan 

kondisi lingkungan misalnya tempat-tempat 

yang menjadikan siswa dapat melakukan 
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kegiatan sesungguhnya, termasuk proses yang 

direncanakan, seperti ”melalui pengamatan...”. 

Contoh rumusan tujuan pembelajaran dengan 

memasukkan kondisi, misalnya ”Dengan 

diberikan Peta Pulau Lombok (C) Siswa (A) 

dapat menunjukkan (B) batas-batas Kabupaten 

Lombok Barat........” 

Unsur D adalah degree, merupakan batas, target 

pencapaian kemampuan siswa dalam 

melakukan suatu prilaku dalam rumusan tujuan 

pembelajaran. Misalnya dengan tepat 75%, 

benar 80%, atau benar 100%. Khusus untuk 

ilmu-ilmu sosial batas atau degree tersebut tidak 

ada ketentuan baku, akan tetapi dapat 

ditentukan oleh guru dengan 

mempertimbangkan karakteristik siswa, tingkat 

kesulitan materi maupun fasilitas yang dapat 

mendukung siswa untuk dapat melakukan 

prilaku tersebut. Tetapi dalam ilmu-ilmu pasti 

dapat menggunakan benar 100%. Misalnya 2 x 2 

= 4, itu sudah pasti siswa harus menjawab 

dengan benar 100%. Unsur D ini juga dapat 

membantu dalam penskoran terhadap 

kemampuan siswa dalam melakukan prilaku 

tersebut. Jika misalnya dalam menunjukkan 

batas-batas Kabupaten Lombok Barat sudah 

memperlihatkan intinya, tanpa harus 
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menguraikan secara rinci maka sudah dapat 

dikategorikan benar dan siswa akan mendapat 

skor tertinggi pada penguasaan prilaku dalam 

tujuan tersebut. 

Contoh rumusan tujuan yang dilengkapi dengan 

unsur A, B, C, D dan O adalah :  

1) Dengan diberikan Peta Pulau Lombok (C) 

Siswa (A) dapat menunjukkan (B) batas-

batas Kabupaten Lombok Barat dengan 

benar 85%.(D) 

2) Siswa (A) dapat menghafalkan (B) secara 

urut 99 sifat Allah (O) dengan benar 100% 

(D) dalam waktu 5 menit (C). 

3) Dengan diberikan alat peraga (C) siswa (A) 

dapat menyusun(B)  balok dari ukuran 

paling besar sampai ukuran paling kecil(O)  

dengan benar 100% (D). 

4) Siswa (A) dapat mempraktikkan (B) cara 

berwudlu (O) di tempat wudlu (C) dengan 

benar 85% (D). 

Urutan dalam menempatkan unsur-unsur 

tersebut juga tidak harus A, B, C, D dan O. 

Dapat saja terjadi sebagaimana contoh di atas, 

misalnya C, A, B, O, D; atau A, B, O, D, C; atau 

A, B, O, C, D.  
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Namun demikian untuk diperhatikan, bahwa 

tidak selalu seluruh unsur-unsur tersebut harus 

dimasukkan dalam setiap rumusan tujuan 

pembelajaran. Sebagai contoh unsur C (kondisi), 

jika kondisi terlalu nyata atau hal tersebut sudah 

pasti menjadi bagian keseharian siswa maka 

tidak perlu dimasukan. Misalnya: ”Dengan 

diberikan pensil dan buku siswa dapat 

menyebutkan secara tertulis lima rukun Islam 

dengan benar 85%. Kondisi pensil dan buku 

disebut sebagai kondisi terlalu nyata, karena 

siswa sudah pasti memiliki hal tersebut. 

Dalam beberapa kesempatan saat penulis 

bertemu dengan beberapa guru, seringkali 

mengungkapkan kesulitannya dalam 

membedakan antara indikator dan tujuan 

pembelajaran. Mudah-mudahan deskrisipsi 

tentang merumuskan indikator dan tujuan di 

atas dapat membantu melepaskan kebingungan 

guru di lapangan. 

Setelah kompetensi dasar dikembangkan 

menjadi beberapa rumusan indikator, baru 

kemudian dapat memperkirakan waktu yang 

diperlukan dalam menyelesaikan KD di setiap 

semester. Oleh karena itu sebelum melanjutkan 

ke pengembangan perangkat selanjutnya 
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sebaiknya indikator harus dikembangkan 

terlebih dahulu. 

4. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran 

Dalam mengidentifikasi materi pokok 

pembelajaran, guru sebagai pengembang silabus 

tetap mengacu kepada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Selain itu guru juga harus 

mempertimbangkan berbagai hal antara lain (a) 

keterkaitan materi pokok dengan kompetensi dasar. 

Kebermaknaan materi pokok tersebut dalam 

mendukung ketercapaian kompetensi dasar, (b) 

potensi peserta didik maupun relevansi materi 

pokok dengan karakteristik daerah, (c) 

kebermanfaatan bagi peserta didik, (d) kedalaman 

maupun keluasan, kemudahan dan kesulitan materi, 

dan (e) mempertimbangkan alokasi waktu yang 

tersedia. 

5. Mengembangkan kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dalam silabus bukanlah 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran, meskipun langkah-langkah 

pembelajaran dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran dikembangkan dengan 

memperhatikan rumusan kegiatan pembelajaran 

yang telah dikembangkan dalam silabus.  



70 | Dr. Wildan, M.Pd. 
 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar yang melibatkan 

proses mental dan fisik melalui interaksi antar 

peserta didik, peserta didik dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam 

rangka pencapaian kompetensi. Dengan demikian 

seharusnya kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan memperlihatkan kegiatan 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 

bagi siswa melalui proses yang dijalankan. Dalam 

proses tersebut siswa menjadi aktif dan kreatif, baik 

fisik maupun berpikir. Melalui kegiatan 

pembelajaran tersebutlah siswa akan dapat 

menemukan sendiri berbagai hal yang mendukung 

ketercapaian kompetensi dasar. Rumusan kegiatan 

pembelajaran yang dikembangkan akan dapat 

memberi pengalaman siswa melalui berbagai 

pendekatan dan strategi maupun metode yang 

bervariasi sehingga terbentuk karakter dan 

kecakapan hidup siswa. Rumusannya harus 

dilakukan secara sistematis, agar siswa dapat 

melakukan rangkaian kegiatan yang berkaitan antar 

satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran juga perlu 

memperhatikan penciri dari kegiatan pembelajaran 

yaitu (a) apa yang menjadi kegiatan siswa, (b) apa 
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materi yang menjadi obyek kajian kegiatan, (c) arah 

dari kegiatan tersebut. 

Dengan rumusan kegiatan pembelajaran yang tepat, 

dapat membantu dalam menetapkan pendekatan, 

strategi, media, bahkan sumber bahan yang 

diperlukan, tentunya setelah mencermati KD dan 

indikator. 

6. Menentukan jenis penilaian 

Kegiatan penilaian sangat diperlukan untuk 

mengukur ketercapaian kompetensi dasar dalam 

mata pelajaran. Penilaian yang dilakukan harus 

secara konprehensif, dimana penilaian tersebut 

dimaksudkan oleh guru guna mendapatkan 

informasi tentang siswa dari berbagai kompetensi, 

baik kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh karena 

itu penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data 

tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 

sehingga menjadi seorang guru tidak dapat 

mengambil keputusan tentang kondisi dan 

kompetensi anak jika guru baru dapat mengukur dan 

menilai anak pada satu kompetensi saja. 

Untuk dapat mengambil keputusan secara 

komprehensif seorang guru penting menggunakan 

jenis alat penilaian yang bervariasi. Harus disadari 
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bahwa setiap anak memiliki cara yang berbeda 

dalam mengungkapkan dan menampilkan 

kompetensi yang ada dalam dirinya. Seorang anak 

yang mampu menuangkan kemampuannya melalui 

tulisan tidak menutup kemungkinan tidak terlalu 

menonjol kemampuan yang ditunjukkan melalui 

kegiatan psikomotoriknya. Demikian pula 

sebaliknya, seorang anak yang mampu menampilan 

kompetensi melalui gerakan gerakan tertentu, 

mungkin saja tidak begitu baik menampilan 

kompetensinya dalam bentuk tertulis. Bahkan 

kemampuan kognitif yang dimiliki seorang anak 

tidak selalu diikuti oleh kemampuan afeksi yang 

baik. 

Oleh karena itu untuk dapat mengukur dan menilai 

secara konprehensif dua pendekatan penilaian dapat 

digunakan yaitu melalui tes dan non tes. Penilaian 

dilakukan dengan menggunakan tes seperti pada 

umumnya dilakukan baik melalui tes tertulis 

maupun lisan dengan berbagai jenis seperti tes 

uraian, isian, pilihan ganda, menjodohkan atau 

menggunakan jenis tes lainnya yang termasuk dalam 

penilaian tes. Penilaian non tes dapat dilakukan 

melalui penilaian unjuk kerja (performance tes), 

yaitu mengamati tampilan siswa dalam melakukan 

suatu keterampilan yang mendukung ketercapaian 

kompetensi, termasuk pula mengamati sikap. 
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Penilaian produk yaitu hasil karya siswa, penilaian 

proyek yaitu memberikan tugas kepada siswa dalam 

jangka waktu tertentu, dan penilaian portfolio, yaitu 

semua jenis hasil pekerjaan siswa yang 

didokumentasikan ke dalam satu folder.  

7. Menentukan alokasi waktu 

Alokasi waktu yang ditetapkan dalam silabus, 

adalah perkiraan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan setiap kompetensi dasar, yang 

didistribusikan berdasarkan penentuan alokasi 

waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan 

pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata 

pelajaran. Pertimbangan lain adalah keluasan, 

kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat 

kepentingan kompetensi dasar.  

8. Memilih dan menetapkan Sumber belajar. 

Kekeliruan yang sering terjadi adalah tidak sedikit 

terdapat guru memilih dan menetapkan sumber 

belajar terlebih dahulu sebelum mengetahui, 

menemukan dan menganalisis kompetensi dasar 

dan atau dikembangkan menjadi indikator 

pencapaian kompetensi. Jika ini sering terjadi, maka 

dapat saja sekian banyak sumber belajar yang telah 

dipilih tidak sesuai dan cocok dengan pencapaian 

kompetensi dasar yang ditetapkan. Sumber belajar 

merupakan salah satu rujukan, objek dan bahan 
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yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran guna mendukung ketercapaian 

kompetensi dasar bagi siswa. Oleh karena itu 

apapun sumber belajar yang dipilih dan ditetapkan 

merupakan salah satu dan bukan satu-satunya 

bahan yang dapat digunakan mencapai kompetensi 

dasar. Dengan demikian guru dapat memilih dan 

menetapkan berbagai sumber dan bahan pendukung 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Sumber belajar dapat berupa media cetak dan 

elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, 

alam, sosial, dan budaya. Pemilihan dan penentuan 

sumber belajar yang diperlukan harus didasarkan 

pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi. 

Adapun komponen pengembangan silabus 

sebagaimana tertuang dalam pengertiannya terdiri 

dari standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pokok/pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian, 

alokasi waktu dan sumber bahan/alat, media 

pembelajaran. Berikut format dan contoh silabus 

yang dikembangkan. 
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Tabel 12 Format Silabus KTSP 

SILABUS 

Satuan Pendidikan : ...................................................................................... 
Mata Pelajaran  : ...................................................................................... 

Kelas/Semester  : ...................................................................................... 

Jam Pelajaran  : ...................................................................................... 

Standar Kompetensi : ...................................................................................... 
 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian AW 

Sumber/Bahan/Alat/Media 

Pembelajaran 

 Memabaca 

Surat-surat 
Pendek 
dengan 

fasih 

Surat Al- 

Ihlas, Al-
Falaq, An- 
Naas 

1. Menyebutkan 

tiga nama 
surat pendek 

2. Menyebutkan 

jumlah ayat 
dalam surat 

Al Ihlas, Al 
Falaq dan An 
Nas 

3. Menyebutkan 
nama-nama 

hukum 
bacaan dalam 
surat pendek 

al ihlas, al 

1.  Mencermati 

teks tiga surat 
pendek untuk 
menuliskan 

nama tiga 
surat pendek 

dan jumlah 
ayat serta 
menemukan 

nama-nama 
hukum 

bacaan 
dalam setiap 
surat pendek 

tersebut 

Tes : Tulis 

(esesy) 
         Lisan 
Non Tes : 

a. Unjuk 
kerja 

 

4 JP Teks Surat Pendek Al Ihlas, 

Al Falak, An Naas 
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falaq dan An-
nas 

4. Memberi 
contoh 

bacaan 
potongan-
potangan ayat 

dalam surat 
pendek Al 

Ihlas, Al 
Falaq dan An 
Naas sesuai 

dengan 
hukum 

bacaan yang 
benar 

5. Membaca 

surat pendek 
Al Ihlas, Al 

Falaq dan An 
Naas dengan 
lengkap sesuai 

hukum 
bacaan yang 

benar 
6. Sikap dalam 

membaca 

surat pendek 

2. Menirukan 
bersama-

sama contoh 
bacaan surat 

pendek Al 
ihlas, Al 
falak, dan An 

Naas sesuai 
dengan 

hukum 
bacaan yang 
benar 

3. Secara 
berpasangan 

siswa 
membaca 
dan saling 

menyimak 
bacaan surat 

pendek Al 
ihlas, Al 
falak, dan An 

Naas 
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Silabus dalam kurikulum 2013 tidak lagi 

dikembangkan sendiri oleh guru, namun pemerintah 

telah menyiapkan silabus yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam mengembangkan perangkat 

pembelajaran berupa RPP. Bahkan pemerintah juga 

menyiapkan panduan, baik buku panduan bagi guru 

maupun panduan bagi siswa. Dalam hal ini yang 

terpenting adalah guru harus memahami panduan 

tersebut, serta menguasai materi pelajaran yang 

akan disajikan kepada siswa. Silabus yang disiapkan 

untuk dipedomani guru sangat sederhana, sehingga 

guru dapat dengan mudah memahami dan dapat 

mengembangkan menjadi perangkat yang lebih 

operasional. Silabus ini memuat komponen 

kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan 

pembelajaran. 

 

B. Mengembangkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Bagian yang turut menentukan efektifitas 

pelaksanaan proses pembelajaran adalah rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikembangkan 

guru. RPP yang dikembangkan guru menentukan 

“warna” proses pembelajaran yang terjadi. 
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Dalam bagian ini penulis sengaja menampilkan 

beberapa format dan komponen penyusunan RPP 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, 

dengan maksud pembaca akan dapat mencermati 

beberapa persamaan dan perbedaan komponen dengan 

RPP kurikulum 2013 

Setelah mempelajari bagian ini mahasiswa 

diharapkan dapat: 

a) Menjelaskan pengertian rencana pelaksanaan 

pembelajaran 
b) Menjelaskan alur dalam mengembangkan RPP 
c) Menjelaskan langkah-langkah dalam 

mengembangkan RPP 

d) Mengembangkan RPP Kurikulum 2013 
 

Silabus yang telah dikembangkan guru belumlah 

dapat dijadikan sebagai acuan operasional dalam 

kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu silabus tersebut 

harus dioperasionalkan ke dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). RPP merupakan pedoman 

operasional guru yang dikembangkan dengan 

menggambarkan prosedur, pengorganisasian kegiatan 

dan materi pembelajaran yang memuat kompetensi 

dasar yang terdiri dari satu atau beberapa indikator 

untuk satu kali pertemuan atau lebih. 
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Dalam perjalannnya RPP telah banyak mengalami 

perubahan dan perkembangan, dari RPP dengan 

komponen dan struktur yang sederhana sampai dengan 

RPP yang dikembangkan dengan komponen yang 

cukup kompleks. Apabila memperhatikan PP nomor 19 

tahun 2005 khususnya dalam pasal 20 disebutkan 

bahwa 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. Dengan demikian komponen 

minimal dalam mengembangkan RPP hanya terdiri dari 

tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar. 

Adapun alur dalam mengembangkan RPP dalam 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

adalah menentukan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, mengembengkan silabus, baru 

kemudian mengembangkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Alur ini dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 
 

 

SK/KD SILABUS RPP 
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Langkah-langkah dalam mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1) Mengisi identitas mata pelajaran: (a) satuan 
pendidikan, (b) mata pelajaran, (c) kelas/semester, 
(d) jam pelajaran; 

2) Mencantumkan alokasi waktu yang diperlukan 
untuk pertemuan yang ditetapkan 

3) Menetapkan SK/KD yang ditentukan dalam silabus 
yang sudah dikembangkan 

4) Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan 
SK/KD dan indikator yang telah ditentukan dengan 
memperhatikan ketentuan (a) rumusan tujuan 
pembelajaran lebih rinci dari indikator, (b) rumusan 

tujuan dapat sama dengan rumusan indikator, 

karena rumusan indikator sudah spesifik, (c) atau 
dalam rumusan tujuan memasukkan unsur-unsur A, 
B, C, D (Audience/sasaran, Behavior/daftar prilaku 

dengan kata kerja operasional, Condition/yang 
memberi pengaruh terhadap kemampuan siswa 
melakukan suatu prilaku, dan Degree/tingkat, batas 
pencapaian kompetensi yang dilakukan siswa); 

5) Menentukan materi ajar berdasarkan materi 
pokok/pembelajaran yang terdapat dalam silabus. 
Materi ajar dalam RPP diuraikan secara ringkas 
padat berdasarkan materi pokok/pembelajaran 

dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran 
6) Menentukan metode pembelajaran yang akan 

digunakan. Dalam menentukan metode 
pembelajaran guru harus kembali memperhatikan 

kompetensi dasar, indikator/tujuan, bahkan juga 
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memperhatikan rumusan kegiatan pembelajaran 

yang telah dikembangkan dalam silabus. 
7) Mengembangkan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, 

dan akhir. Dalam langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran ini perlu dikembangkan secara rinci 
dimana dalam setiap langkahnya memuat kegiatan 
guru, kegiatan siswa, dan alokasi waktu yang 

ditentukan dalam setiap langkahnya.  
Kegiatan awal merupakan kegiatan guru dalam 
menyiapkan siswa baik secara fisik maupun non 
fisik untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 

Langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan 
awal ini dapat digolongkan menjadi dua bagian. 
Pertama kegiatan awal yang umumnya dilakukan 

guru tetapi tidak memiliki hubungan langsung 
dengan materi pembelajaran, seperti mengucapkan 
salam, menanyakan kabar siswa, mengecek 
kehadiran siswa. Rincian kegiatan ini menurut 

penulis boleh saja dicantumkan atau tidak 
dicantumkan dalam langkah kegiatan awal. Kedua 

rumusan kegiatan awal yang memiliki hubungan 

langsung dengan materi ajar, yaitu melakukan 
appersepsi yaitu mengingatkan dan mengaitkan 
materi ajar yang telah disampaikan dalam 
pertemuan sebelumnya. Relevansi yaitu mengaitkan 

materi dengan pengalaman nyata siswa dalam 
kehidupan sehari-hari. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran, memberikan petunjuk kegiatan 
pembelajaran, dan dapat pula dalam kegiatan awal 

ini guru memberikan deskripsi singkat materi. 
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Rincian kegiatan awal ini perlu dicantumkan dalam 

rumusan kegiatan awal. 

Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok yang 

memerlukan waktu yang lebih banyak dari dua 
kegiatan lainnya (kegiatan awal dan kegiatan 

penutup). Dalam kegiatan ini perlu dikembangkan 
secara rinci apa-apa yang menjadi kegiatan guru 
maupun kegiatan siswa. Dalam kegiatan inti pula 
menggambarkan interaksi bervariasi khususnya 

siswa. Interkasi siswa dengan siswa, siswa dengan 
guru, siswa dengan sumber belajar maupun interaksi 
siswa dengan lingkungan. Dalam mengembangkan 
rumusan kegiatan inti ini guru penting 

memperhatikan rumusan kegiatan pembelajaran 
yang telah dikembangkan dalam silabus. 

Kegiatan penutup/akhir, merupakan kegiatan yang 
dapat memuat rincian kegiatan antara lain 
menentukan garis-garis besar materi/menarik 

kesimpulan, memberikan evaluasi/tes/tugas 
kepada siswa, memberikan feedback dan refleksi serta 

tidak lupa mencantumkan kegiatan memberikan 

pesan-pesan moral kepada siswa. 
8) Memilih dan Menentukan alat/bahan/ sumber 

belajar yang digunakan. Alan/bahan dan sumber 
belajar yang dipilih dan ditentukan merupakan 

bahan/alat/sumber belajar yang benar-benar 

memuat isi pesan dan memudahkan efektifitas 
proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi 
dasar yang ditetapkan dalam RPP tersebut. 
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9) Menetapkan jenis penilaian dan instrumen 

penilaian. Dalam bagian ini guru menentukan jenis 
penilaian dengan tetap memperhatikan kompetensi 
dasar dan tujuan yang ditetapkan. Instrumen 

penilaian, kunci jawaban, dan penskorannya 
dikembangkan dan dilampirkan dalam RPP. 

 

Model pengembangan RPP di atas dalam 

perkembangannya banyak mengalami penambahan 

dalam komponen pengembangannya. Selain komponen 

di atas, terdapat pula komponen lain misalnya 

memasukkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

untuk kompetensi dasar. KKM ini ditetapkan oleh guru 

atau kelompok guru mata pelajaran dengan 

memperhatikan kriteria kompleksitas, daya dukung dan 

intake siswa pada mata pelajaran tersebut. KKM ini 

dapat dicantumkan setelah komponen materi ajar. 

Berikutnya komponen lain yang ditambahkan adalah 

komponen pendidikan karakter yang diharapkan dapat 

dimiliki siswa setelah mempelajari dan menyelesaikan 

kompetensi dasar dalam RPP. Dalam hal ini sering 

disebut dengan RPP yang berkarakter. 

Jika dipertanyakan model yang manakah yang 

paling baik, sesungguhnya tidak dapat diajukan satu 

model pengembangan RPP yang paling baik. Hal ini 

sangat tergantung dari model yang menurut guru dapat 

dengan mudah dikembangkan dan mudah dijadikan 

sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan 
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pembelajaran, efektifitas dalam mencapai kompetensi 

dan tujuan pembelajaran. Yang paling sederhana 

adalah guru penting mengacu kepada komponen 

minimal dalam pengembangan RPP yang tertuang 

dalam PP 19 tahun 2005 pasal 20 yang memuat 

komponen minimal terdiri dari (1) tujuan pembelajaran, 

(2) materi ajar, (3) metode pembelajaran, (4) sumber 

bahan, dan (5) penilaian hasil belajar. Apabila ingin 

dikembangkan menjadi RPP yang lebih kompleks 

penting disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di 

mana guru melaksanakan tugas. 

Adapun beberapa model yang dapat dijadikan 

alternatif dalam mengembangkan RPP antara lain 

sebagai berikut: 

Model I: 
A. Identitas Mata Pelajaran, memuat: 1) Satuan 

Pendidikan, 2) Mata Pelajaran, 3) 
Kelas/Semester, 4) Materi Pokok, 5) Jam 

Pelajaran 
B. Kompetensi Dasar 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 
D. Tujuan Pembelajaran 

E. Materi Ajar (memuat pokok materi) 
F. Metode 
G. Langkah-langkah kegiatan 
H. Sumber Bahan 

I. Penilaian 
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Model II: 

A. Identitas Mata Pelajaran memuat: 1) Satuan 
Pendidikan, 2) Mata Pelajaran, 3) 
Kelas/Semester, 4) Materi Pokok, 5) Jam 

Pelajaran 
B. Standar Kompetensi 
C. Kompetensi Dasar 
D. Indikator pencapaian Kompetensi Dasar 

E. Tujuan Pembelajaran 
F. Materi Ajar (diuraikan) 
G. Strategi, pendekatan, metode 
H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

I. Sumber Bahan/Alat/Media 
J. Penilaian 

Model III: 
A. Identitas Mata Pelajaran 

B. Kompetensi Dasar 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 
D. Tujuan Pembelajaran 
E. Materi Ajar (diuraikan) 

F. Pendidikan karakter yang diharapkan 
G. Strategi Pembelajaran: memuat langkah-

langkah (awal, inti, akhir), kegiatan guru, 
kegiatan siswa, metode, alokasi waktu 

H. Sumber/bahan/alat/media pembelajaran 
I. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

J. Penilaian 
a. Jenis penilaian 

b. Indikator Soal 
c. Soal 
d. Kunci jawaban 
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C. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kurikulum 2013 

Penyusunan RPP dalam Kurikulum 2013 

berpedoman kepada (1) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 32 tahun 2013 Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, (2) Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud Nomor 

22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah. Permendikbud nomor 71 tahun 2013 

tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru 

untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 

program perencanaan yang disusun sebagai pedoman 

pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses 

pembelajaran (Sanjaya, 2008: 173). Sedangkan Trianto 

(2008: 138) menyatakan bahwa RPP yaitu panduan 

langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru dalam 

kegiatan pembelajaran yang disusun dalam scenario 

kegiatan. RPP yang dimaksud disusun berdasarkan 

silabus yang dikembangkan sebelumnya oleh guru. 

RPP merupakan rencana pembelajaran yang 

dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku 

teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP dalam 
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Kurikulum 2013 ini mencakup: (1) identitas 

sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; 

(2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian 

kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan 

pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, 

dan sumber belajar. Setiap guru berkewajiban 

menyusun RPP untuk kelas dimana ia mengajar (Guru 

Kelas) bagi guru SD/MI, dan RPP untuk setiap mata 

pelajaran yang diajarkan bagi guru mata pelajaran di 

SMP/MTs., SMA/SMK/MA/MAK. Guru harus 

menyusun RPP yang akan digunakan sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran atau setiap awal tahun pelajaran, 

dan harus dilakukan perbaikan menjelang pelaksanaan 

pembelajaran akan dilaksanakan. 

RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum 
dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di 
tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses 
pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.  

 

Guru dapat menyusun RPP secara mandiri atau 

berkelompok di sekolah/madrasah dan dikoordinir 

serta difasilitasi oleh kepala sekolah/madrasah. Atau 

dapat juga berkoordinasi dan berkelompok dengan guru 

kelas atau guru mata pelajaran antar sekolah/madrasah 

yang difasilitasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan 

dan kementerian agama kabupaten/kota.  
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Dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 pasal 20 

disebutkan “Perencanaan pembelajaran merupakan 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk 

setiap muatan pembelajaran. Permendikbud Nomor 22 

tahun 2016 dalam BAB III dijelaskan bahwa 

“Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan 

sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan 

skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP 

disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan.  

Selanjutnya dalam Permendikbud nomor 22 ini 

menjelaskan bahwa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau 

lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik 

dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap 

pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
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kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.  

Sebelum menampilkan komponen RPP 

berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, 

penulis akan menampilkan komponen RPP 

berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013. 

Selain itu ditampilkan juga komponen RPP berdasarkan 

permendikbud lainnya sejak kurikulum 2013 

ditetapkan, dengan tujuan pembaca akan dapat 

mencermati berbagai komponen RPP dalam setiap 

peraturan yang ditetapkan.  

Adapun Komponen RPP dalam Permendikbud 

Nomor 65 Tahun 2013 terdiri atas: 

a) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan  

b) identitas mata pelajaran atau tema/subtema;  

c) kelas/semester;  

d) materi pokok;  

e) alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan 
untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan 
mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 
tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;  

f) tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 
KD, dengan menggunakan kata kerja operasional 

yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan;  
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g) kompetensi dasar dan indikator pencapaian 
kompetensi;  

h) materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis 
dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 
indikator ketercapaian kompetensi;  

i) metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 
KD yang akan dicapai;  

j) media pembelajaran, berupa alat bantu proses 
pembelajaran untuk menyampaikan materi 
pelajaran; sumber belajar, dapat berupa buku, media 

cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber 

belajar lain yang relevan;  

k) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui 
tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan 
penilaian hasil pembelajaran. 

 

Keseluruhan komponen tersebut di atas, 

selanjutnya dituangkan juga dalam Permendikbud 81a 

tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 

Pedoman Umum Pembelajaran. Dalam penjelasan 

tentang perencanaan pembelajaran disebutkan bahwa 

RPP mencakup: (1) data sekolah, mata pelajaran, dan 

kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) 

tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian 

kompetensi; (5) materi pembelajaran; metode 

pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (6) 
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langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (7) 

penilaian. Namun dalam uraian selanjutnya 

menyebutkan RPP paling sedikit memuat: (i) tujuan 

pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode 

pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v) penilaian.  

Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 

tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah Pasal 3 (4) bahwa RPP paling 

sedikit memuat (1) identitas sekolah/madrasah, mata 

pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu, 

(2) Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator 

Pencapaian Kompetensi, (3) materi pembelajaran, (4) 

kegiatan pembelajaran yang yang meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, (5) 

Penilaian, pembelajaran remedial dan pengyaan, dan 

sumber belajar, dan (6) media, alat, bahan, dan sumber 

belajar.  

Dalam salinan lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah menyebutkan bahwa komponen RPP terdiri 

atas (1) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, 

(2) Identitas mata pelajaran atau tema/sub tema, (3) 

kelas/semester, (4) materi pokok, (5) alokasi waktu, (6) 

tujuan pembelajaran, (7) kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi, (8) materi 
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pembelajaran, (9) metode pembelajaran, (10) media 

pembelajaran, (11) sumber belajar, (12) langkah-

langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan 

pendahuluan, inti dan penutup, dan (13) penilaian hasil 

belajar. 

Dalam Permendikbud no 22 tahun 2016 ini 

dinyatakan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap 

muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik 

pada setiap lembaga pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. RPP 

yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan 

pembelajaran harus dapat menjamin terjadi proses 

pembelajaran yang interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi secara aktif, serta harus 

memberikan ruang untuk berkembangnya kreativitas, 

kemandirian siswa sesuai bakat, potensi, minat, 

perkembangan fisik dan psikologis siswa. 

Berdasarkan komponen RPP di atas, dapat 

ditafsirkan bahwa komponen utama mengembangkan 

RPP sekurang-kurangnya mencakup lima (5) 

komponen tersebut, maka dianggap sudah cukup. 
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Bab 3 

SISTEMATIKA RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 
 

 

 

Sistematikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) berikut ini akan ditampilkan berdasarkan 

Permendikbud yang pernah dikeluarkan sejak 

diberlakukannya Kurikulum 2013. 

Sistematika RPP 2013 menurut Permendikbud 81a 

tahun 2013 ini adalah sebagai berikut: 

 
Sekolah  : ……………………………………… 
Matapelajaran  : ……………………………………… 

Kelas/Semester  : ……………………………………… 
Materi Pokok : ……………………………………… 
Alokasi Waktu  : ……………………………………… 
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A. Kompetensi Inti (KI) 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
1. _____________ (KD pada KI-1)  
2. _____________ (KD pada KI-2)  

3. _____________ (KD pada KI-3)  
Indikator: __________________  

4. _____________ (KD pada KI-4)  
Indikator: __________________  

C. Tujuan Pembelajaran  
D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  
E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan 

Pembelajaran)  

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
1. Media  
2. Alat/Bahan  
3. Sumber Belajar  

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Pertemuan Kesatu:  

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  
b. Kegiatan Inti (...menit)  

c.  Penutup (…menit)  
2. Pertemuan Kedua:  

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  
b. Kegiatan Inti (...menit)  

c. Penutup (…menit), dan seterusnya.  
H. Penilaian  

1. Jenis/teknik penilaian  
2. Bentuk instrumen dan instrumen  

3. Pedoman penskoran  
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Dalam format sistematika RPP menurut 

Permendikbud di atas, KD yang berasal dari KI-1 

(aspek sikap spiritual) dan KI-2 (aspek sikap sosial) 

tidak harus dikembangkan ke dalam indikator 

pencapaian kompetensi, karena keduanya dicapai 

melalui pembelajaran tidak langsung. Sedangkan KD 

dari KI-3 (aspek pengetahuan) dan KD dari KI-4 (aspek 

Keterampilan dikembangkan menjadi indikator dengan 

menggunakan kata kerja yang dapat diamati dan dapat 

diukur. 

Dalam penyusunannya RPP secara utuh harus 

memuat Kompetensi Dasar (KD) aspek sikap spiritual 

(KD dari KI-1) aspek sikap sosial (KD dari KI-2) aspek 

pengetahuan (KD dari KI-3) dan aspek keterampilan 

(KD dari KI-4). Satu RPP dapat disusun untuk satu kali 

pertemuan atau lebih. 

Sistematika RPP berdasarkan Permendikbud 103 

tahun 2014 pasal 3 bahwa RPP memuat komponen 

paling sedikit memuat:  

a. identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran atau 

tema, kelas/semester, dan alokasi waktu; 

b. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator 

pencapaian kompetensi;  

c. materi pembelajaran;  

d. kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup;  
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e. penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan; 

dan  

f. media, alat, bahan, dan sumber belajar.  

 
Dalam komponen di atas (Permendikbud 103/2014) tidak 
memuat tujuan pembelajaran sebagaimana komponen 
RPP pada KTSP, maupun dalam Permendikbud 81a 
tahun 2013. 

 

Seluruh komponen tersebut dapat disusun dengan 

sistematika, sekaligus akan diberikan deskripsi singkat 

tentang isi dari setiap komponen sebagai berikut: 

Komponen RPP berdasarkan Permendikbud 103 

tahun 2014, yaitu: 

a. Kompetensi Inti (KI): (pada bagian ini harus 

mencantumkan rumusan KI 1 – KI 4 yang diambil 

dari rumusan KI Kurikulum 2013) 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. ……………………………………………………. 

b. Kompetensi Dasar (KD): 

Pada bagian ini mencantumkan KD, baik KD dari 

KI1, KD dari KI2, KD dari KI3, dan KD dari KI4. 

Analisislah KD-KD tersebut yang dapat dimulai 

dari KD yang berasal dari KI3, dan menemukan 

keterkaitan KD dari KI3 dengan KD dari KI4, KD 
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dari KI1, dan keterkaitannya dengan KD dari KI2. 

Sehingga pada setiap merencanakan dan 

membelajarkan mata pelajaran ini guru merancang 

dan melaksanakan penanaman pengetahuan yang 

diikuti oleh keterampilan dan sikap, dengan maksud 

dapat mencapai tujuan yang komprehensif. 

Penomoran KD yang dirumuskan penting 

mengikuti penomoran yang sudah tertulis dalam 

rumusan KD dalam kurikulum 2013. 

c. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar:  

Penting untuk diketahui bahwa berdasarkan 

Permendikbud 81A, bahwa KD dari KI1 dan KI2 

tidak harus dikembangkan menjadi indikator, 

karena indikator tersebut dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung. Tetapi dengan 

dikeluarkannya Permendikbud 103 tahun 2014, 

dinyatakan bahwa KD dari KI1 dan KI2 dapat 

dikembangkan menjadi indikator dalam bentuk 

prilaku umum yang dapat diamati. Dengan 

demikian indikator yang dikembangkan dari KD 

tersebut dapat dikembangkan meskipun berbentuk 

prilaku umum, namun dapat diamati 

kemunculannya dalam prilaku siswa baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Rumusan indikator 

yang dikembangkan dari KD dari KI3 dan KI4 

harus memperhatikan kata kerja operasional yang 

dapat diukur dan dapat diamati. Agar dapat dengan 
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mudah setiap indikator merupakan rumusan dari 

KD tertentu, maka penting menggunakan 

penomoran lanjutan dari penomor KD tersebut. 

Misalnya jika nomor KD 3.1, maka nomor 

indikator menjadi 3.1.1, 3.1.2 dan seterusnya. Jika 

RPP yang dikembangkan digunakan untuk lebih 

dari satu kali pertemuan, maka harus jelas indikator 

untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua dan 

seterusnya. 

d. Materi Pembelajaran:  

Materi pembelajaran dalam RPP tidak hanya 

memuat materi pokok atau sub judul materi, tetapi 

penting bagi guru untuk mengembangkan materi 

sesuai dengan KD dan Indikator yang telah 

dirumuskan dalam RPP. Materi pembelajaran 

dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku 

panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan 

lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari 

lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi 

materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan 

remedial. 

e. Kegiatan Pembelajaran:  

Dalam kegiatan pembelajaran yang ditetapkan guru 

memuat: pendekatan berupa saintifik, model 

pembelajaran yang akan digunakan, metode yang 

dipilih dan ditetapkan dengan telah memperhatikan 

dan mempertimbangkan KD, indikator serta 



Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 99  
 

karakteristik materi dalam bahan ajar dan 

karakteristik siswa. Dalam kegiatan pembelajaran 

ini harus dikembangkan menjadi skenario 

pembelajaran yang terdeskripsi ke dalam langkah-

langkah pembelajaran. Langkah-langkah 

pembelajaran yang dikembangkan disarankan 

dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kegiatan 

awal, kegiatan Inti dan kegiatan penutup yang 

diuraikan secara rinci disertai alokasi waktu pada 

setiap langkahnya. Jika RPP yang dikembangkan 

digunakan untuk lebih dari satu kali pertemuan, 

maka harus jelas kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan pertama, pertemuan kedua dan 

seterusnya. 
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Tabel 13 Langkah-langkah Pembelajaran 
 

Kegiatan Langkah-langkah 
Alokasi 

Waktu 

Awal 

Langkah dalam kegiatan awal 

ini harus dimaksudkan untuk 

menyiapkan siswa secara mental 

dan fisik mengikuti proses 
pembelajaran 

 

Inti 

Menggambarkan kegiatan 
didalam kelas atau diluar kelas 

melalui pendekatan saintifik, 

yang berfokus kepada kepada 
kegiatan siswa 

 

Penutup 

Membuat simpulan, mengukur 
penguasaan siswa mengenai 

kompetensi yang harus dimiliki 

dalam pertemuan ini, refleksi 
dan informasi pertemuan yang 

akan datang 

 

 

Catatan: 

Deskripsi isi langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran (kegiatan awal, inti dan penutup) 

harus dikembangkan dengan rinci dan operasional. 

Dalam deskripsi langkah-langkah tersebut harus 

jelas kegiatan siswa dan guru, serta deskripsi 

kegiatan-kegiatan yang dikembangkan tidak 

menggambarkan kegiatan yang didominasi oleh 

kegiatan guru. 

 



Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 101  
 

Alokasi waktu yang didistribusikan untuk setiap 

kegiatan antara lain dapat ditentukan untuk 

kegiatan pendahuluan/awal maksimal 10 menit, 

kegiatan penutup maksimal 20 menit, dan kegiatan 

inti tentu membutuhkan waktu lebih banyak. 

f. Penilaian:  

Penilaian dalam Kurikulum 2013 dikenal dengan 

penilaian autentik. Penilaian yang mencakup 

seluruh aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Menyusun instrument harus memperhatikan 

kompetensi dasar dan indikator. Seluruh indikator 

yang telah dirumuskan harus dapat diketahui 

tingkat penguasaan dan perkembangan dari siswa. 

Jika RPP yang dikembangkan digunakan untuk 

lebih dari satu kali pertemuan, maka harus tersedia 

instrument untuk setiap pertemuan. Pada bagian 

penilaian ini juga dirancang pembelajaran remedial 

dan pengayaan. Pembelajaran remedial dan 

pengayaan tentunya dilaksanakan setelah guru 

mendapatkan informasi mengenai penguasaan dan 

perkembangan sikap siswa setelah melalui proses 

pembelajaran. 

g. Media, Alat, Bahan dan Sumber:  

Guru dalam menyusun RPP harus dapat 

membedakan mana yang ditetapkan sebagai media, 

alat, bahan dan sumber belajar. Keseluruhan hal ini 

tetap mengacu kepada KD dan indikator, maupun 
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karakteristik materi pembelajaran. Media yang 

ditetapkan adalah berupa benda maupun bahan 

yang memuat isi pesan pembelajaran pada mata 

pelajaran tersebut, alat merupakan bagian tidak 

menjadi media tetapi dapat memudahkan efektifitas 

proses seperti alat peraga dan dapat digunakan 

berulang-ulang, bahan umumnya digunakan untuk 

sekali pakai, sedangkan sumber merupakan bahan 

dari mana materi pembelajaran diperoleh. Sumber 

belajar dapat berupa buku sumber, orang, atau 

lingkungan. 

 

Dalam Permendikbud 103 tahun 2014 Komponen dan 

Sistematika RPP secara operasional diwujudkan dalam 

bentuk format berikut ini.   

 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Sekolah  : ……………………………………… 

Mata pelajaran : ……………………………………… 
Kelas/Semester  : ……………………………………… 
Alokasi Waktu  :  ……………………………………… 
A. Kompetensi Inti (KI)  

B. Kompetensi Dasar  
1. KD pada KI-1  
2. KD pada KI-2  

3. KD pada KI-3  
4. KD pada KI-4  
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)  

1. Indikator KD pada KI-1  
2. Indikator KD pada KI-2  
3. Indikator KD pada KI-3  

4. Indikator KD pada KI-4  
D. Materi Pembelajaran (dapat berasal dari buku teks 

pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar 
lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks 

pembelajaran dari lingkungan sekitar yang 
dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran 
reguler, pengayaan, dan remedial)  

E. Kegiatan Pembelajaran  

1. Pertemuan Pertama: (...JP)  
a. Kegiatan Pendahuluan  
b. Kegiatan Inti meliputi:  

• Mengamati  

• Menanya   

• Mengumpulkan informasi/mencoba  

• Menalar/ mengasosiasi  

• Mengomunikasikan  
c. Kegiatan Penutup  

2. Pertemuan Kedua: (...JP)  
a. Kegiatan Pendahuluan  

b. Kegiatan Inti  

• Mengamati  

• Menanya  

• Mengumpulkan informasi/mencoba  

• Menalar/mengasosiasi  

• Mengomunikasikan  
c. Kegiatan Penutup  

3. Pertemuan seterusnya.  
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F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik penilaian  
2. Instrumen penilaian  

a. Pertemuan Pertama  

b. Pertemuan Kedua  
c. Pertemuan seterusnya  

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah 

kegiatan penilaian.  
G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar  

1. Media/alat  
2. Bahan  

3. Sumber Belajar  
 

Pada setiap KD dikembangkan indikator atau penanda. 

Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-1 dan KI-

2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang 

bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati 

sebagai dampak pengiring dari KD pada KI-3 dan KI-4. 

Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-3 dan KI-

4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang 

dapat diamati dan terukur.  

Pada kegiatan inti, kelima pengalaman belajar tidak 

harus muncul seluruhnya dalam satu pertemuan tetapi 

dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, 

tergantung cakupan muatan pembelajaran. Setiap 

langkah pembelajaran dapat digunakan berbagai 

metode dan teknik pembelajaran. 
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Komponen dan sistematika Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berdasarkan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016, sebagai berikut: 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Satuan Pendidikan  : …………………………………… 

Mata Pelajaran : …………………………………… 
Tema/Sub tema : …………………………………… 
Kelas/Semester : …………………………………… 
Materi Pokok : …………………………………… 

Alokasi Waktu :  
(ditentukan sesuai dengan 

keperluan untuk pencapaian KD 
dan beban belajar denan 

mempertimbang kan jumlah jam 
pelajaran yang tersedia dalam 
silabus dan KD yang harus 
dicapai) 

 

A. Kompetensi Inti: 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

B. Tujuan Pembelajaran: (dirumuskan berdasarkan 
KD, dengan menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diamati dan diukur yang mencakup 
sikap, pengetahuan dan keterampilan). 
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C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

kompetensi: 

1. Kompetensi Dasar 

2. Indikator Pencapaian Kompetensi (dirumuskan 
berdasarkan KD, menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat diukur, diamati, menjadi 
salah satu acuan dalam membuat butir tes.  

D. Materi Pembelajaran (memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam 

bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 
ketercapaian kompetensi). 

E. Metode Pembelajaran (digunakan oleh pendidik 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 
KD yang akan dicapai). 

F. Media Pembelajaran (berupa alat bantu proses 
pembelajaran untuk menyampaikan materi 
pembelajaran) 

G. Sumber Belajar (dapat berupa buku, media cetak dan 
elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang 
relevan) 

H. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui 

tahapan pendahuluan, Inti dan penutup. (Kegiatan 

Pendahuluan, guru wajib: (a) menyiapkan peserta 
didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran, (b)memberi motivasi, (c) mengajukan 
pertanyaan untuk mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan yang akan dipelajari, (d) 
menjelaskan tujuan pembelajaran, (e) menyampaikan 
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cakupan materi, dan uraian kegiatan. Kegiatan Inti 

guru menggunakan model, metode, media dan 
sumber belajar sesuai karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran. Pendekatan tematik, saintifik, inkuiri, 
discovery, project based learning agar siswa memiliki 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan 

penutup, secara individu maupun kelompok guru 
bersama siswa melakukan refleksi untuk 
mengevaluasi (a) seluruh rangkaian aktivitas 
pembelajaran dan hasil pembelajaran, menemukan 

manfaat, (b) memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran, (c) tindak lanjut; 
pemberian tugas individual maupun kelompok, dan 
(d) informasi rencana kegiatan pembelajaran dalam 

pertemuan berikutnya. 

I. Penilaian Hasil Belajar (Penilaian proses melalui 

authentic assessment menggunakan lembar 

pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan 

anekdot, dan refleksi. Penilaian hasil selama proses 

dan di akhir satuan pembelajaran menggunakan 

metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis) 
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Bab 4 

PENGEMBANGAN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN GURU KELAS (TEMATIK) 

 

 
 

 

 

A.  Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema yang berfungsi 

sebagai pengait beberapa mata pelajaran, dan 

kompetensi. Pembelajaran tematik yang dilaksanakan 

pada siswa pendidikan dasar (SD/MI) dilatarbelakangi 

bahwa, siswa pada usia-usia pendidikan dasar masih 

melihat sesgala sesuatu secara holistic. Sehingga dengan 

menggunakan pembelajaran tematik akan memberikan 

pengalaman lebih bermakna kepada siswa. 

Pembelajaran tematik pada pendidikan dasar 

memberikan implikasi baik kepada guru, siswa, sarana 

prasarana, pengaturan ruang kelas dan metode 
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pembelajaran. Implikasi bagi guru, tentunya guru 

dituntut untuk lebih kreatif dalam menyiapkan kegiatan 

pembelajaran, mengatur berbagai kompetensi yang 

terkait, menjadikan pembelajaran yang menarik dan 

bermakna. Implikasi bagi siswa adalah seluruh siswa 

harus memiliki kesiapan dengan berbagai cara dalam 

belajar yang bervariasi, baik belajar secara individu, 

berpasangan, berkelompok baik kelompok kecil 

maupun klasikal. 

Implikasi kepada sarana prasarana adalah 

memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media 

secara optimal, menggunakan sumber belajar yang 

sesuai dengan tema yang dipelajari, maupun sumber 

belajar pendukung sebagai suplemen yang memuat 

bahan materi terintegerasi. Implikasi bagi penataan 

ruang kelas, dipastikan ruang kelas harus ditata sesuai 

dengan tema, tempat duduk siswa dapat berubah-ubah, 

berpindah-pindah disesuaikan dengan kebutuhan 

pembelajaran, bahkan siswa tidak selalu duduk 

menggunakan kursi tetapi dapat menggunakan alas 

seperti karpet atau sejenisnya. Selain itu dinding kelas 

dapat dimanfaatkan sebagai tempat pajangan hasil 

karya siswa, serta penempatan media, sumber, maupun 

alat bahan yang digunakan dapat dengan mudah 

didapatkan siswa dan guru pada saat diperlukan untuk 

kegiatan pembelajaran. Implikasi dalam penggunaan 

metode, tentunya diperlukan pemilihan dan 
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penggunaan metode yang bervariatif, memungkinkan 

siswa berpartisipasi secara aktif, melalui tanya jawab, 

demonstrasi, praktik, bermain peran, berdialog, 

penelitian baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Penting diperhatikan dalam pembelajaran tematik 

adalah (1) tidak semua mata pelajaran harus dipadukan 

dalam tema, (2) jika terdapat kompetensi yang tidak 

terkait dengan tema tertentu, maka harus diajarkan 

melalui tema yang lain, (3) jika terdapat kompetensi 

yang tidak dapat dipadukan dengan tema-tema tertentu, 

maka kompetensi tersebut harus diajarkan tersendiri, (4) 

dalam pembelajaran tematik memungkinkan untuk 

memadukan kompetensi lintas semester. 

B.  Menyiapkan Perangkat Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik bukanlah pembelajaran 

sebagaimana pembelajaran bidang studi (mata 

pelajaran). Oleh karena itu perangkat yang 

disiapkanpun memiliki perbedaan-perbedaan dalam 

pengembangannya, namun komponen-komponen yang 

dikembangkan tetap sama. Adapun tahapan dalam 

menyiapkan pembelajaran tematik adalah sebai berikut: 

1. Menganalisis Standar Kompetensi 

(KTSP)/Kompetensi Inti (K-13), Kompetensi 

Dasar, dan Indikator 
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Langkah pertama dalam menyiapkan perangkat 

pembelajaran tematik adalah menganalisis standar 

kompetensi (SK) bagi sekolah yang menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau 

Kompetensi Inti (KI) bagi sekolah yang 

menggunakan Kurikulum 2013, menganalisis 

kompetensi dasar. Tujuannya adalah untuk 

menemukan keterkaitan antar KD dari setiap 

kompetensi, serta urutan yang benar baikdari tingkat 

yang sederhana ke komplek, mudah ke sulit, atau 

dari sempit ke luas. Tahap selanjutnya dalam 

langkah ini adalah mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam mengembangkan indikator dari 

setiap kompetensi dasar, sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam bagian sebelumnya. 

2. Pemilihan dan Penetapan Tema 

Pemilihan dan pemetapan tema dalam 

pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu (1) mempelajari dan menganalisis 

kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran, baru 

kemudian memilih dan menetapkan tema yang 

mengaitkan antar beberapa kompetensi dalam 

beberapa mata pelajaran. (2) memilih dan 

menetapkan tema terlebih dahulu baru mempelajari 
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dan menelaah kompetensi pada setiap mata 

pelajaran untuk menemukan keterkaitannya. 

Yang perlu diperhatikan dalam memilih dan 

menetapkan tema-tema ini adalah (1) menyesuaikan 

tema dengan lingkungan terdekat siswa, (2) tema 

harus memungkinkan terjadinya proses berpikir bagi 

peserta didik, (3) tema harus disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan, usia, maupun bakat dan 

minat peserta didik. 

3. Pemetaan Tema 

Pemetaan tema dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh mengenai keterkaitan 

dan keterpaduan berabagai kompetensi maupun 

indikator pada setiap mata pelajaran ke dalam tema-

tema yang sudah ditetapkan. Adapun cara yang 

dapat digunakan dalam pemetaan tema adalah 

sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 14 Contoh Format Pemetaan Tema 

 

Mapel SK/KI KD Indikator 
Tema 

A B C D E F 
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Dengan menggunakan tabel di atas, guru dalam 

membuat pemetaan tema cukup dengan memberi 

tanda centang (√) untuk indikator yang terkait 

dengan tema tertentu. Untuk selanjutnya hasil 

pemetaan tema berdasarkan tabel di atas akan 

digunakan untuk mengembangkan langkah 

selanjutnya yaitu membuat jaring tema. 

4. Jaring Tema 

Menyusun jaring tema adalah menghubungkan 

setiap kompetensi dasar dan indikator ke dalam 

tema tertentu sebagai pengait setiap kompetensi dan 

indikator dalam setiap mata pelajaran. Jaring tema 

yang disusun dapat disesuaikan dengan waktu 

pertemuan yang diperlukan untuk menyelesaikan 

setiap tema. Berikut contoh jaring tema: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tema: … 

Pertemuan Ke 

Mata 

Pelajaran… 

Indikator: 

Mata 

Pelajaran… 

Mata Pelajaran… 

Indikator: 

 

Mata 

Pelajaran… 

Indikator: 
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Dalam mengembangkan jaring tema, bisa terjadi 

hanya 2 atau lebih dari 4 (empat) mata pelajaran 

yang terkait ke dalam satu tema. Hal tersebut sangat 

tergantung dari hasil analisis dan pemetaan tema 

yang sudah dilaksanakan, serta ketersediaan waktu 

untuk pembelajaran pada sub tema tersebut. 

5. Mengembangkan Silabus 

Silabus dalam pembelajaran tematik pada 

prinsipnya sama dengan silabus untuk mata 

pelajaran dengan komponen minimal standar 

kompetensi/kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, pengalaman belajar/kegiatan 

pembelajaran, sumber/bahan/alat pembelajaran, 

penilaian. Komponen ini dapat saja dikembangkan 

dengan menambahkan alokasi waktu. Terdapat 

komponen yang dapat ditambahkan dalam silabus 

pembelajaran tematik pada formatnya adalah kolom 

mata pelajaran, atau dapat pula menambahkan 

dengan kolom sub tema. Berikut contoh format 

silabus untuk pembelajaran tematik, format ini 

merupakan salah satu contoh alternative, guru dapat 

mengembangkan sendiri tanpa menghilangkan hal 

prinsip dalam komponen minimal pengembangan 

silabus: 
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Tabel 15 Contoh Format Tabel Silabus Tematik 
 

Sekolah/madrasah : …………………………………… 

Tema : …………………………………… 
Kelas/Semester : …………………………………… 

 
Mata 

Pelaja

ran 

K

I 

K

D 

Sub 

Te

ma 

Indik

ator 

Kegiatan 

Pembela

jaran 

Sumber

/ 

Bahan/

Alat 

Penila

ian 

        

        

        

        

        
 

Keterangan:  
SK/KI; dimaksudkan jika sekolah/madrasah 

menggunakan KTSP maka cukup mencantumkan 
Standar Kompetensi (SK), dan jika sekolah/madrasah 
menggunakan kurikulum 2013, maka cukup 
mencantumkan kompetensi inti (KI). 

Sub Tema; dalam kolom ini mencantumkan sub tema 
yang dijadikan sebagai pengait kompetensi. 

 

Dalam kurikulum 2013 format silabus tematik tidak 

lagi memuat komponen sebagaimana contoh format 

silabus dalam kurikulum sebelumnya. Komponen 

silabus tematik 2013 memuat komponen mata 

pelajaran dan kompetensi dasar, indikator, kegiatan 

pembelajaran dan penilaian. Dalam komponen 
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kegiatan pembelajaran dan penilaian dikembangkan 

perminggu. Berikut contoh silabus tematik 

kurikulum 2013. 

 

Tabel 16 Contoh Format Silabus Tematik 

Kurikulum 2013 
Kelas : ……………………………………….. 

Tema : ……………………………………….. 
Alokasi Waktu : ……………………………………….. 

 

Mata Pelajaran dan 

Kompetensi Dasar 
Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran dan 

Penilaian 

Minggu Ke 

 

 

 

  

 
 

 

  

 
 

6. Mengembangkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Tematik 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam 

pembelajaran tematik pada prinsipnya memiliki 

komponen dan cara penyusunan yang tidak berbeda 

dengan komponen dan cara penyusunan pada RPP 

mata pelajaran. Hanya saja dalam RPP tematik 

tidak perlu mencantukan nama mata pelajaran pada 
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identitas mata pelajaran, tetapi dengan 

mencantumkan tema/subtema.  

Selain itu dalam menuliskan kompetensi dasar, 

maupun indikator pencapaian kompetensi perlu 

mencantumkan mata pelajaran apa saja yang terkait 

dengan tema/sub tema yang dicantumkan dalam 

RPP tersebut. Berikut contoh komponen dalam RPP 

tematik. 

 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Sekolah/Madrasah  : …………………………………... 
Tema/Sub Tema  : …………………………………... 
Kelas/Semester  : …………………………………... 

Pertemuan  : Senin, Minggu I (misalnya) 
 

A. Kompetensi Dasar (memuat KD setiap mata 
pelajaran yang terkait oleh tema/sub-tema) 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar (memuat 
indikator setiap KD pada mata pelajaran yang 
terikat tema/sub tema, dan disesuaikan dengan 
alokasi waktu untuk tiap pertemuan) 

C. Tujuan Pembelajaran (dicantumkan jika mengacu 
kepada PP yang mengatur RPP berdasarkan KTSP 
atau Permendikbud 81a lampiran iv untuk K-13, 

sedangkan untuk Permendikbud 103 tahun 2014, 
tujuan pembelajaran dalam komponen RPP tidak 
tercantum). Dalam penyusunan RPP ini tetap 
mengacu kepada Permendikbud 22 tahun 2016. 
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D. Materi Pembelajaran (dapat diurai singkat sesuai 

dengan indikator/tujuan pada masing-masing mata 
pelajaran) 

E. Pendekatan, metode, 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
 

Kegiatan Langkah-langkah 

Alokasi 

Waktu 

(AW) 

Pendahuluan 
 
 

 

Inti 
 
 
 

 

Penutup 
 
 

 

 

 

Catatan:   
AW untuk pembelajaran tematik maksimal dapat 
menggunakan 1 (satu) jam pelajaran untuk kegiatan 

pendahuluan. Penting diperhatikan sejak kegiatan 
pendahuluan sampai dengan penutup terlihat 
keterkaitan baik dari metode dan materi antar mata 
pelajaran yang sesuai dengan tema/sub tema. 
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Table 17 Contoh Langkah-Langkah Pembelajaran Tematik 

 
 

Kegiatan Langkah-langkah AW 

Pendahuluan Guru meminta siswa berbaris, sambil menyanyikan 

lagu “Dua Mata Saya”, memasuki ruang kelas 
secara tertib. 
Guru meminta masing-masing siswa untuk 
menyebut nama diri dan nama panggilan secara 

bergantian dan duduk ditempat masing-masing. 
Guru meminta salah seorang siswa memandu 
teman-temannya untuk menyanyikan lagu “Ibu 
dan Ayah” sambil mengikuti irama tepuk tangan 1 

– 2, 1 – 2, 
Dengan suara dinyaringkan, guru bersama siswa 
melantunkan doa sebelum memulai kegiatan 
pembelajaran, sambil mengangkat kedua tangan… 

Melalui permainan “Menemukan Kawan”, guru 
memandu siswa untuk membentuk kelompok 

25’ 
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(misalnya: Guru mengajak siswa membuat 
lingkaran didepan kelas sambil bernyanyi, dan 

ditengah-tengah lagu yang dinyanyikan memberi 
aba-aba untuk mencari kawan untuk berkelompok, 
tidak boleh lebih dari yang ditentukan: misalnya 
satu kelompok paling banyak 4 orang: Jangan lupa 

kegiatan ini ajak siswa membaca basmalah untuk 

pembiasaan) 

Siswa diminta untuk bergabung dalam kelompok 

masing-masing. 
Guru memberitahukan Tema/Sub Tema dalam 

kegiatan pembelajaran hari ini….. 
Guru memberitahukan tujuan/manfaat 

mempelajari tema pada hari ini….. 

Guru memberikan petunjuk kegiatan pembelajaran 
(misalnya, apa-apa yang akan dilakukan siswa baik 
secara individu atau kelompok selama kegiatan 

pembelajaran pada hari ini) 
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Inti Mengamati: 
Guru membagikan gambar manusia kepada setiap 
kelompok, dan meminta siswa mengamati dengan 

cermat:  
Siswa mengamati  dan bagian-bagian tubuh dan 
panca indera pada gambar manusia yang dibagikan 
guru 

Menanya: 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengajukan pertanyaan baik secara tertulis 
maupun lisan berdasarkan hasil pengamatan yang 

telah dilakukan… setiap pertanyaan siswa 

dilemparkan kembali kepada siswa atau kelompok 
lain… 

Mencoba: 
Secara bergantian masing kelompok menyebut dan 
menunjukkan panca indera masing-masing… 

 Masing-masing kelompok menunjukkan cara 
membersikan anggota tubuh (Mis: menyikat gigi 

120’ 
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menggunakan alat: Sikat Gigi, bahan: pasta gigi 
dan air bersih) 

Menalar: 
Setiap kelompok mengidentifikasi dan 

menguraikan secara tertulis cara-cara merawat 
anggota tubuh, dan fungsi-fungsi anggota tubuh 
berdasarkan teks bacaan tentang bagian dn anggota 
tubuh manusia 

Mengkomunikasikan: 
Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi dalam 
kelompok secara bergantian di depan kelas, 

kelompok lain diberikan kesempatan untuk 
bertanya, menambahkan dan menyangkal hasil 

sajian kelompok penyaji… 
Guru melakukan klarifikasi atas hasil penyajian 
masing-msing kelompok 

Penutup Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan 
Melakukan refleksi: guru meminta siswa 
menyampaikan hal-hal yang diperoleh, disukai, 

25’ 
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menyenangkan, atau hal-hal yang kurang selama 
proses pembelajaran. 

Memberikan tes… 
Guru memberikan umpan balik kepada siswa 
tentang hasil yang diperoleh dan sikap yang 
ditunjukkan siswa selama belajar 

Menyanyikan lagu “Aku Anak Sehat” 

Memberitahuna tema dan materi pelajaran dalam 
pertemuan berikutnya, dan memberikan pesan-
pesan moral 

Berdoa bersama 
Menutup dengan melafazkan hamdalah bersama-
sama 

 

(tahapan saintifik tersebut tidak harus urut, dapat dimulai dari tahapan lainnya sesuai 
dengan kebutuhan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran lain juga dapat digunakan 

sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian kompetensi. Dalam K-13 revisi kegiatan 

pembelajaran memperhatikan 5 M: mengingat-memahami-menerapkan-menganalisis-

mencipta, dengan tetap menyesuaikan dengan karakteristik siswa) 
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G. Sumber, Media, Bahan, Alat (Sumber: dapat berupa 

buku-buku sumber yang digunakan atau orang. 
Media dapat berupa bahan atau alat yang memuat 
isi pesan/materi pembelajaran. Bahan adalah bahan 

habis pakai baik memuat isi pesan atau membantu 
efektifitas penyajian materi, dan alat adalah benda 
yang dapat digunakan berulang kali baik memuat isi 
pesan atau membantu efektiftas proses 

pembelajaran) 
H. Penilaian (memuat jenis penilaian, instrument 

penilaian baik untuk aspek kognitif, psikomotorik, 
maupun untuk aspek afektif atau sikap) 
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Bab 5 

EVALUASI PEMBELAJARAN 
 

 
 

 

 

A.  Pengertian 

Kegiatan ahir dalam setiap proses yang 

direncanakan adalah melakukan evaluasi dengan 

maksud mengetahui efektifitas rencana proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Akan tetapi 

dalam kegiatan-kegitan tertentu, termasuk dalam 

kegiatan pembelajaran evaluasi tidak hanya 

dilaksanakan di setiap akhir kegiatan pembelajaran. 

Evaluasi dapat dilaksanakan di awal, ditengah dan 

diakhir proses pembelajaran. Tentunya pelaksanaan 

evaluasi yang dilakukan pada setiap tahapan tersebut 

memiliki tujuan yang berbeda-beda. 
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Secara umum evaluasi dimaksudkan untuk 

mendapatkan berbagai informasi baik kuantitatif 

maupun kualitatif yang dapat dijadikan sebagai dasar 

guna mengambil keputusan. Dalam keseharian dikenal 

juga istilah pengukuran dan penilaian. Ketiga istilah ini 

sering dimaknai sama, memiliki pengertian dan tujuan 

yang sama. Akan tetapi dalam prosesnya terdapat 

perbedaan. Dikenal dua macam pengukuran, pertama 

pengukuran yang menggunakan ukuran standar, seperti 

meter, kilogram, liter, derajat dan sebagainya, kedua 

pengukuran yang menggunakan ukuran tidak terstandar 

seperti jengkal tangan, jengkal langkah dan sebagainya. 

Berikut diilustrasikan contoh guna memperjelas 

pengukuran, penilaian dan evaluasi. 

1. Dini membeli buah manggis 2 (dua) kilogram, lalu 

penjual mengambil beberapa buah manggis yang 

dinaikkan ke atas timbangan, ditimbang sampai 

sesuai dengan 2 kilogram pada garis petunjuk di 

timbangan 

2. Sebelum ditimbang Dini memilih buah manggis 

yang kulitnya hitam agak mengkilap, sambil 

menekan-nekan kulitnya untuk mengetahui bahwa 

buah manggis tersebut sudah matang, dan pasti 

rasanya manis. 
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Kegiatan pertama adalah melakukan pengukuran, 

yaitu membanding sesuatu (menimbang buah manggis) 

yang harus sesuai dengan ukuran. Dengan demikian 

pengukuran sangat bersifat kuantitatif. Kegiatan kedua 

yang dilakukan Dini adalah menilai berdasarkan 

pengalaman, seperti kulit buah manggis yang sudah 

empuk adalah sudah matang, jika kulitnya agak 

mengkilap pasti rasanya lebih manis. Kegiatan ini 

merupakan penilaian yang bersifat kualitatif. 

Sedangkan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan 

dengan melalui dua kegiatan yaitu pengukuran dan 

penilaian. Pengukuran diambil dari istilah asing yaitu 

measurement yang kemudian diterjemahkan menjadi 

pengukuran, sedangkan evaluasi diadopsi dari bahasa 

Inggris yaitu evaluation yang berarti menilai. 

Evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran sekurang-kurangnya dimaksudkan untuk: 

1. Mengetahui penguasaan siswa terhadap materi 

pembelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan 

pembelajaran; 

2. Mengetahui efektifitas proses pembelajaran yang 

telah berlangsung. 

Evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar awalnya 

hanya dimaksudkan untuk mengetahui penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran, akan tetapi dalam 

perkembangannya semenjak penerapan Kurikulum 
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Berbasis Kompetensi (KBK), evaluasi tidak hanya 

terfokus kepada penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran, tetapi sejauhmana dampak materi yang telah 

dipelajari siswa terhadap perubahan prilaku siswa 

dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun 

di lingkungan sekitarnya. 

Evaluasi merupakan bagian integeral dalam 

kegiatan pembelajaran, karena kegiatan evaluasi tidak 

terpisahkan dengan proses pembelajaran yang 

berlangsung. Evaluasi yang dilaksanakan tidak hanya 

difokuskan kepada hasil, tetapi evaluasi dimaksudkan 

untuk memantau proses perkembangan dan perubahan 

prilaku siswa sebagai akibat interaksi dalam proses 

pembelajaran. Dalam perkembangannya evaluasi tidak 

saja menjadi tanggungjawab guru, tetapi melalui 

evaluasi akan dapat membentuk kesadaran siswa bahwa 

evaluasi bukan lagi menjadi kegiatan yang menakutkan 

bagi siswa. Guru berkepentingan untuk 

memberitahukan maksud dan tujuan evaluasi bagi 

siswa agar evaluasi tidak dijadikan sebagai beban oleh 

siswa, akan tetapi siswa melihat bahwa evaluasi adalah 

kegiatan yang seharusnya dilakukan. 

 

 

 



Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 131  
 

B. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian sebagaimana diungkapkan di atas, 

merupakan suatu proses dimana dalam pelaksanaannya 

terdiri dari berbagai tindakan yang dilakukan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penilaian bukanlah produk, akan 

tetapi merupakan rangkaian kegiatan tentang tindakan 

untuk apa penilaian dilakukan, dan tindakan penilaian 

tersebut adalah untuk memberikan makna. 

Penilaian hasil belajar bagi siswa, mestinya dapat 

dilaksanakan melalui berbagai cara, sehingga seluruh 

aspek baik kognitif, afektif dan psikomotor dapat 

diketahui perkembangannya oleh guru. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, 

perubahan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan menyebutkan Teknik penilaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes 

tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan 

perseorangan atau kelompok.  

Untuk dapat memperoleh hasil yang komprehensif, 

guru harus melakukan penilaian dengan menggali 

berbagai informasi dari siswa, yang kemudian dikenal 

dengan penilaian kelas. Wina Sanjaya menyebutkan 

pertama; penilaian kelas (penilaian berbasis kelas) 

merupakan bagian integeral dalam proses 

pembelajaran, artinya bahwa penilaian ini dilakukan 

secara terus menerus dalam setiap kegiatan 
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pembelajaran yang dilakukan siswa baik di dalam 

maupun di luar kelas, seperti laboratorium atau di 

lapangan ketika siswa sedang melakukan proses 

pembelajaran. Kedua; penilaian berbasis kelas 

merupakan proses pengumpulan informasi yang 

menyeluruh, artinya dalam penilaian berbasis kelas, 

guru dapat mengembangkan berbagai jenis evaluasi, 

baik evaluasi yang berkaitan dengan pengujian dan 

pengukuran tingkat kognitif siswa seperti menggunakan 

tes, maupun evaluasi terhadap perkembangan mental 

melalui penilaian tentang sikap, dan evaluasi terhadap 

produk atau karya siswa. 

Ketiga, hasil pengumpulan informasi dimanfaatkan 

untuk menetapkan tingkat penguasaan tingkat 

kompetensi baik standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan indikator hasil belajar seperti terdapat dalam 

kurikulum. Keempat, hasil pengumpulan informasi 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

melalui proses perbaikan kualitas pembelajaran agar 

lebih efektif dan efisien. 

Keempat hal yang dijabarkan tentang penilaian 

berbasis kelas di atas, didasarkan kepada penilaian 

sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, yaitu penilaian 

adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 
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Mulyasa menyebutkan bahwa penilian kelas 

dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum dan 

ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai 

proses pembelajaran dalam kompetensi dasar tertentu. 

Ulangan harian minimal dapat dilakukan sebanyak tiga 

kali dalam setiap semester, terutama ditujukan untuk 

memperbaiki program pembelajaran, akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan 

lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam 

memberikan nilai bagi para peserta didik. 

Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester, 

dengan ketentuan soal-soal ulangan semester pertama 

diambil dari materi semester pertama, sedangkan soal-

soal ulangan semester kedua merupakan gabungan 

materi semester pertama dan kedua, dengan penekanan 

pada materi semester kedua. Ujian akhir dilakukan 

pada akhir program pendidikan. Bahan-bahan yang 

diujikan meliputi seluruh kompetensi dasar yang 

diberikan, dengan tujuan untuk menentukan kelulusan 

bagi setiap peserta didik, dan layak tidaknya untuk 

melanjutkan pendidikan di atasnya. Dalam PP 32 tahun 

2013 juga menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata 

pelajaran dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah 

untuk menentukan kelulusan Peserta Didik dari satuan 

pendidikan.  
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Lebih lanjut Mulyasa menjelaskan bahwa penilaian 

kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan 

dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan 

belajar, memberikan umpan balik untuk perbaikan 

proses pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas. 

Ulangan harian, ulangan umum maupun ujian 

akhir tidak hanya mengukur, menilai dan mengevaluasi 

ranah kognitif siswa, akan tetapi harus dapat mengukur 

ranah afektif dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut 

memiliki instrument yang digunakan untuk menilai, 

yang dikembangkan oleh guru. Hal inilah yang 

kemudian diatur dalam peraturam pemerintah bahwa 

penilaian dilaksanakan dengan menggunakan berbagai 

teknik berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan 

penugasan perseorangan atau kelompok.  

Di dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 

pasal 1 menjelaskan Penilaian adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Kewajiban guru dalam melakukan penilaian haruslah 

komprehensif, bahkan di dalam kurikulum 2013 

penilaian terhadap aspek sikap dikembangkan menjadi 

penilaian aspek sikap spiritual dan sikap sosial yang di 

dalam kompetensi inti tertuang dalam kompetensi inti 

satu (KI-1) dan kompetensi inti dua (KI-2), dan harus 

melakukan penilaian kepada dua kompetensi yaitu 
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kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. 

Dalam pasal 3 ayat (1) Permendikbud nomor 23 tahun 

2016 dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta 

didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah 

meliputi aspek (a) sikap, (b) pengetahuan, dan (c) 

keterampilan 

Penilaian bagi siswa dimungkinkan dapat 

menggunakan berbagai bentuk penilaian, seperti 

penilaian tertulis, penilaian unjuk kerja, penilaian 

produk, dan penilaian proyek. Instrument yang dapat 

digunakan adalah instrument tes dan skala sikap, 

sedangkan tekniknya dapat berupa tes tertulis, tes lisan, 

praktek, dan pengamatan. Penilaian yang diungkapkan 

di atas selama ini sering dikenal ke dalam dua jenis 

penilaian yaitu tes dan non tes. 

Ainun Salim dan Nuraeni E. menyatakan bahwa 

tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, 

atau pernyataan-pernyataan yang harus 

dipilih/ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus 

dilakukan oleh orang yang dites dengan tujuan untuk 

mengukur suatu aspek (prilaku) tertentu dari orang yang 

dites. Tes tertulis adalah tes dimana soal dan jawaban 

dalam bentuk bahan tulisan. Tes tertulis ini adalah 

teknik pengukuran yang umum digunakan. Tes tertulis 

biasa dilakukan untuk mengukur suatu kompetensi 

tertentu dan umumnya diolah secara kantitatif, yang 
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hasil olahannya berbentuk angka, kemudian barulah 

diberikan penafsiran atau memaknai tingkat dari 

penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah 

dipelajari. 

Wina Sanjaya menjelaskan mengenai tes lisan 

sebagai bentuk tes yang menggunakan bahasa secara 

lisan. Tes ini efektif untuk menilai kemampuan nalar 

siswa, karena secara verbal guru dapat mengetahui 

secara mendalam pemahaman siswa, tidak hanya 

berupa konsep tetapi juga tentang aplikasi serta 

hubungannya dengan konsep yang lain.  

Non Tes adalah alat evaluasi yang biasanya 

digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk 

sikap, minat, dan motivasi. Beberapa jenis non tes 

sebagai alat evaluasi di antaranya observasi, 

wawancara, studi kasus, skala penilaian. Penilaian 

seperti ini meliputi jenis sebagaimana telah disebutkan 

di atas, yaitu penilaian unjuk kerja (performance tes), 

penilaian hasil karya (product), penilaian proyek, dan 

portofolio. 

Sebelum melakukan penilaian guru harus 

mengembangkan instrument penilaian baik untuk tes 

maupun non tes. Seringkali terjadi instrument penilaian 

baru dikembangkan guru sesaat sebelum penilaian akan 

dilakukan. Cara ini bukanlah cara yang baik dalam 

mengembangkan instrument penilaian. Jika guru 
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mengembangkan instrument penilaian sesaat sebelum 

pelaksanaan penilaian akan dilakukan, maka yang 

terjadi adalah butir-butir soal akan lebih banyak berisi 

tentang materi pelajaran yang paling diingat oleh guru, 

dan materi yang paling diingat guru biasanya adalah 

materi-materi terakhir yang disampaikan. Dengan 

demikian materi soal yang dikembangkan tidak akan 

dapat mengukur seluruh materi yang disajikan sejak 

awal-awal pertemuan. Sudah semestinya guru harus 

mengembangkan instrument penilaian bersamaan 

dengan mengembangkan perangkat pembelajaran, 

khususnya di saat mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran.  

Berikut akan digambarkan dengan singkat beberapa 

dari jenis penilaian tersebut 

1. Penilaian unjuk kerja (performance test) 

Penilaian unjuk kerja, penilaian kinerja atau 

beberapa ahli ada yang menyebutnya dengan 

Performance Assessment. Trespeces (1999) 

mengatakan bahwa performance assessment adalah 

berbagai macam tugas dan situasi dimana peserta tes 

diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman 

dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam 

serta keterampilan di dalam berbagai konteks. 

Performance assessment ini dalam keseharian juga 

dikenal dengan authentic assessment, dimana authentic 
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assessment ini selalu melibatkan siswa di dalam 

mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan dalam praktek kehidupan mereka 

sehari-hari. Dalam implementasi kurikulum 2013 

penilaian dilakukan melalui pendekatan authentic 

assessment. Penilaian Autentik adalah bentuk 

penilaian yang menghendaki peserta didik 

menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan 

dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran 

dalam melakukan tugas pada situasi yang 

sesungguhnya (Imas Kurniasih, 2016). Beberapa 

sumber menyebutkan bahwa untuk menilai 

performance ini cara yang sederhana dapat 

menggunakan (1) observasi, (2) wawancara. Dalam 

melakukan penilaian dengan menggunakan 

observasi guru dapat menerapkan instrument 

dengan cara checklist, rating scales dan catatan 

anekdot. 

a. Observasi 

Beberapa contoh yang dapat dijadikan pilihan 

sebagai instrument pengamatan untuk penilaian 

unjuk kerja adalah: 
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Contoh 1 Instrument penilaian berkhutbah dengan menggunakan checklist 

 
Mata Pelajaran: 

Nama Siswa      : 

Kelas/semester: 

Petunjuk: 

Berikan tanda centang (√) di belakang huruf dimana kemampuan siswa teramati pada waktu 
berkhutbah 

1. Ekspresi Fisik 

-------A.    Berdiri tegak, melihat pada audience 

-------B. Merubah Ekspresi wajah sesuai dengan perubahan pernyataan yang disajikan 

-------C.     Mata melihat tertuju kepada audience 

2. Ekspresi suara 
-----A. Berbicara dengan kata-kata yang jelas 

-----B. Nada suara berubah-ubah sesuai pernyataan yang ditekankan 

-----C. Berbicara jelas dan cukup keras hingga terdengar audience 

3. Ekspresi Verbal 

-----A. Memilih kata-kata yang tepat untuk menegaskan arti 
-----B. Tidak mengulang-ulang pernyataan 

-----C. Menggunakan kalimat yang lengkap dalam menyampaikan pikiran 

-----D. Menyimpulkan pokok pikiran yang penting 

Diadopsi dari Pusat Penilaian Balitbang Pendidikan Depdiknas 2008 
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Selain menggunakan checklist seperti di atas, penilaian dengan pengamatan dapat 

menggunakan rating scale. Heri Setiadi dalam Pusat Penilaian Balitbang Depdiknas 

(2008) menyebutkan paling tidak ada tiga jenis rating scale yaitu (1) numerical rating scale, 

(2) grafhic rating scale, dan (3) descriptive rating scale. Berikut disajikan dalam contoh: 

 

Contoh 2 Instrumen penilaian berkhutbah dengan menggunakan numerical rating scale 

 
Mata Pelajaran  : 

Nama Siswa      : 
Kelas/semester : 

Petunjuk: 
Untuk setiap kemampuan berilah tanda silang (X) pada nomor: 

1. Bila siswa selalu melakukan 

2. Bila siswa kadang-kadang 
3. Bila siswa jarang 

4. Bila siswa tidak pernah 

A. Ekspresi fisik 

1. Berdiri tegak melihat audience 
1     2     3     4    

2. Merubah ekspresi wajah sesuai perubahan pernyataan yang disajikan 

1     2     3     4 
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Contoh 3 Instrumen penilaian dengan menggunakan grafhic rating scale 

 
Mata Pelajaran  : 
Nama Siswa      : 
Kelas/semester : 

Petunjuk: 

Berilah tanda silang (X) pada garis dimana kemampuan siswa teramati waktu berkhutbah 
 

A. Ekspresi fisik 

1. Berdiri tegak melihat audience 
 

 
Selalu           kadang-kadang           jarang           tidak pernah 

 
2. Merubah ekspresi wajah sesuai peruubahan pernyataan yang  

Disajikan 
 

 
Selalu           kadang-kadang           jarang           tidak pernah 
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Contoh 4 Instrumen penilaian dengan menggunakan descriptive rating scale 

 
Mata Pelajaran: 
Nama Siswa      : 
Kelas/semester: 

Petunjuk: 

Berilah tanda silang (X) pada garis dimana kemampuan siswa teramati waktu berkhutbah 
A. Ekspresi fisik 

1. Berdiri tegak melihat audience 
 

 
berdiri tegak           kadang-kadang                      tidak pernah berdiri 

selalu melihat         berdiri tegak, melihat           tegak, tidak pernah 
audience                  kelangit-langit, kadang        kontak mata dengan 

                                  melihat audience                  audience 

 
Diadopsi dari Pusat Penilaian Balitbang Pendidikan Depdiknas 2008 

 

 



Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 143  
 

Selain contoh di atas ada alternative penilaian unjuk kerja dengan pedoman 

checklist sebagai berikut: 

Contoh 5 Instrumen penilaian pengamatan aktivitas siswa saat mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas 

 

Mata Pelajaran :  

Nama siswa  : 
Kelas/smt  : 
Hari/tgl  : 
Pengamat  : 

 

No Aspek yang diamati Hasil Observasi 

1. Perhatian  

2. Bertanya  

3. Mengeluarkan pendapat  

4. Kedisiplinan  

5. …..  

Dikutip dari Wina Sanjaya 2006 
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Contoh 6 Instrumen penilaian pengamatan diskusi kelompok siswa 
 

Mata Pelajaran : 
Kelas/semester : 
Materi diskusi : 

 

No Aspek yang diamati 
Anggota Kelompok 

Ridho Lisa Fahmi Arief 

1. Kerjasama     

2. Keaktifan bependapat     

3. Menghargai pendapat 

orang lain 

    

4. Tepat memberikan 

jawaban 

    

5. …..     

Keterangan: Diadopsi dari Wina Sanjaya 2006  
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Pedoman pengamatan di atas dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan guru sebagai pengamat, atau 

pedoman checklist dapat diganti dengan menggunakan 

rating scale. Penting untuk diperhatikan, bahwa jika akan 

mengembangkan pedoman penilaian pengamatan 

untuk kompetensi tertentu, maka yang harus dilakukan 

adalah menetapkan aspek-aspek yang akan diamati. 

Sebagaimana contoh di atas, jika akan mengamati 

aktivitas diskusi siswa, maka aspek-aspek apa saja yang 

menjadi focus untuk diamati dalam diskusi tersebut. 

Atau misalnya akan mengamati praktek sholat dari 

siswa, maka aspek-aspek apa saja yang menjadi focus 

untuk diamati dalam praktek sholat tersebut. 

Dalam mekanisme penilaian hasil belajar oleh 

pendidik, telah dijelaskan di dalam Permendikbud 

nomor 23 tahun 2016 pada pasal 9 yaitu: 

a. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik 

dilakukan pada saat penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan 

silabus; 

b. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui 

observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain 

yang relevan, dan pelaporannya menjadi 

tanggungjawab wali kelas atau guru kelas; 
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c. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes 

tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan 

kompetensi yang dinilai; 

d. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, 

produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain 
sesuai dengan kompetensi yang dinilai; 

e. Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan 
pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedy, 

dan; 
f. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan 

keterampilan dalam bentuk angjka/atau deskripsi. 
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Contoh 7 Format Pengamatan Sikap 
 

No Nama 

Aspek Prilaku yang diamati 

Keterangan Bekerja 

sama 

Rasa 

Ingin 

tahu 

Kedisiplin an Kepeduli an 

 
 

 
 

      

Catatan:  

Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut.  
4 = sangat baik  
3 = baik  
2 = cukup  

1 = kurang  

 

Format di atas dapat digunakan pada mata pelajaran lain dengan menyesuaikan aspek 

perilaku yang ingin diamati. 
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Contoh 8 Format pengamatan diskusi 
 

 

Nama 

Peserta 

didik 

Pernyataan 

Pengungkapan 

gagasan yg orisinil 

Kebenaran 

Konsep 

Ketepatan 

penggunaan 

istilah 

dan 

sebagainya 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

         

         

         

         

 
Keterangan: Diberikan tanda check (√) 
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Contoh 9 Format Pengamatan Praktik di Laboratorium 
 

 

Nama 

Peserta 

didik 

Aspek yang diamati 

Menggunakan jas 

lab 

 

Membaca 

Prosedur kerja 

Member-sihkan 

alat 

 

Menyimpan alat 

pada tem patnya 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

         

         

         

         

 
Keterangan: Diberikan tanda check (√) 
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Contoh 10 Format Pengamatan Praktik Shalat 
 

 

Nama Peserta 

didik 

Aspek yang diamati 

Sikap tepat berdiri 

menghadap kiblat 

Ketapatan gerakan 

dengan bacaan shalat 

Melakukan gerakan 

shalat dengan tertib 

Ya Tidak ya tidak ya tidak 
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Contoh 11 Format Penilaian Praktik Shalat Menggunakan Rating Scale 

 
 

Nama Peserta 

didik 

Aspek yang diamati 

Sikap tepat berdiri 

menghadap kiblat 

Ketapatan gerakan dengan 

bacaan shalat 

Melakukan gerakan shalat 

dengan tertib 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

             

             

             

 
Keterangan: diisi dengan tanda cek (√).  

Kategori penilaian:  
4 = sangat baik;  
3 = baik;  
2 = cukup; dan  

1 = kurang. 
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Contoh 12 Format Penilaian Praktik Membaca al-Qur’an  

Menggunakan Rating Scale 

 

Nama 

Peserta didik 

Aspek yang diamati 

Sikap tepat dalam 

membaca Al-Quran 

Ketapatan melafalkan 

huruf-huruf sesuai 

makhraj 

Ketepatan dalam 

menerapkan hukum 

bacaan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

             

             

             

Keterangan: diisi dengan tanda cek (√).  
Kategori penilaian:  
4 = sangat baik;  
3 = baik;  

2 = cukup; dan  
1 = kurang. 
 

Catatan Anekdot (Anecdotal record) 
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Untuk melengkapi hasil penilaian yang sudah 

dilaksanakan melalui pengamatan dengan checklist 

maupun skala penilaian (rating scale), penting 

menggunakan catatan anekdot (anecdotal record). 

Catatan anekdot ini merupakan rekaman secara tertulis 

yang dibuat guru atas berbagai peristiwa selama proses 

pembelajaran mengenai perkembangan dan perubahan 

sikap yang terjadi pada siswa. Wina Sanjaya (2006) 

menyebutkan bahwa catatan anekdot adalah alat 

observasi untuk mencatat kejadian-kejadian yang 

sifatnya luar biasa, sehingga dianggap penting. Agar 

data yang diperlukan itu utuh sebaiknya peneliti 

mencatat peristiwa itu ketika kejadian berlangsung, 

jangan ditunda. 

Penilaian anekdot atau disebut jurnal merupakan 

kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga 

kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan 

perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses 

pembelajaran mata pelajaran. 
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Contoh 13a Format Penilaian Anekdot 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

JURNAL 

Nama : ……………………………………. 
Kelas : ……………………………………. 

 

Hari/Tanggal Kejadian Keterangan 
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Contoh 13b Format Penilaian Anekdot 

 

 
Mata pelajaran/Tema : ..…………………………………………………………………. 
Kelas : ..…………………………………………………………………. 

Bulan : ..…………………………………………………………………. 
 

Hari/tanggal Nama anak Peristiwa Komentar 
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2.  Penilaian Produk (Hasil Karya) 

Penilaian hasil karya merupakan penilaian yang 

dilakukan untuk menilai karya-karya siswa tertentu 

yang wujudnya dapat berupa benda-benda. Misalnya 

hasil karya berupa lukisan, kaligrafi, maket masjid, 

menyulam, baju, kopiah dan lain sebagainya. 

a. Tahap persiapan/perencanaan; mulai dari 

merancang bentuk, membuat gambar/sketsa, 

mempersiapkan-memilih bahan dan alat, serta 

rancangan dana yang dibutuhkan. 

b. Tahap proses produksi/pembuatan karya; 

bagaimana cara menggunakan alat dan bahan, 

bagaimana menggunakan petunjuk pembuatan 

sesuai prosedur, sikap dalam bekerja, kerjasama 

dalam kelompok dan sebagainya 

c. Tahap produk/tahap ahir; kebermanfaatan hasil 
karya, ketepatan ukuran, kesesuaian warna, tampilan 

dan lain sebagainya. 
 

Perlu diketahui bahwa penilaian dengan 

pengamatan terhadap hasil karya (produk) sangatlah 

terbatas. Oleh karena itu guru dapat menfokuskan diri 

pada kompetensi yang sangat penting dan mencatatnya 

secara tepat. Sebagaimana yang disarankan oleh A. 

Hendriastuti dalam Depdikbud (2008), metode yang 

dapat digunakan adalah guru dapat menilai dan 

mencatat hasil kerja siswa dengan anekdotal. 



Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 157  
 

Anekdotal dalam penilaian hasil karya siswa 

merupakan catatan yang dibuat guru selama melakukan 

pengamatan terhadap siswa pada waktu kegiatan 

belajar mengajar. Anekdotal biasanya digunakan untuk 

mencatat kompetensi yang tidak terlihat pada pedoman 

penilaian produk siswa, misalnya kerjasama dalam 

kelompok, keterampilan dalam mengunakan bahan dan 

alat, menerapkan prosedur kerja dalam panduan kerja. 

Dalam hal ini guru dapat mengamati siswa secara 

bergantian setiap kali mereka melakukan kegiatan kerja 

untuk menghasilkan hasil karya, sehingga memungkin 

setiap siswa dapat teramati dengan baik. Akan tetapi 

seringkali tidak dapat dihindari akan ada siswa teramati 

dengan baik. 

Lembar pengamatan penilaian berikut dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternative dalam 

mengamati siswa pada penilaian produk: 
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Contoh 14 Pencatatan Hasil Karya... (anekdotal) 

 
 

No Kompetensi 
Nama Siswa 

Yaskur Lisa Fahmi Ridho Aura Naufal 

1. Tahap Perencanaan 

a. Rancangan bentuk sesuai ide √  √  √ √ 

b. Gambar sesuai ide rancangan  √ √ √  √ 

c. Ketepatan dalam memilih alat 
dan bahan 

√ √ √    

2. Tahap Produksi 

a. Cara menggunakan alat dan 

bahan 
√  √  √  

b. Cara menggunakan pedoman 
bekerja 

 √  √   

c. Kerja sama dalam kelompok   √   √ 

d. Sikap dalam bekerja √    √  

Catatan: √ = menunjukkan adanya kompetensi yang diukur 

 



Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 159  
 

Selain dengan anekdotal di atas, guru juga dapat 

menggunakan skala penilaian analitik. untuk menilai 

hasil karya siswa. Misalnya guru akan menilai hasil 

karya siswa dalam membuat kaligrafi. Hasil kaligrafi 

siswa dinilai dari sisi keterampilan teknis membuat 

kaligrafi, juga kualitas dan pesan yang terkandung 

dalam hasil karya kaligrafi tersebut. Penilaian ini dapat 

dilakukan sejak perencanaan, tahap produksi dan tahap 

akhir. Berikut dalam betuk contoh format. 

 

Contoh 15 Format penilaian hasil karya dengan skala 

penilaian analitik 
 

No Komponen/Aspek 
Skala 

1 2 3 4 5 

1. Tahap Persiapan/perencanaan 

a. Rancangan…      

b. Ketepatan sketsa..      

c. Ketepatan pemilihan 
bahan dan alat 

     

2. Tahap produksi 

a. Ketepatan dalam 

menggunakan bahan dan 
alat 

     

b. Cara menggunakan bahan 

dan alat dalam bekerja 

     

c. Memadukan latar dan 
warna yang tepat 

     

d. Kerjasama      
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3. Tahap akhir 

a. Ketepatan ukuran sesuai 
petunjuk 

     

b. Kemenarikan warna      

c. Terlihat detail      

d. Fungsi dan makna hasil 

karya dalam kehidupan 

     

 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan guru 

dalam menggunakan skala penilaian hasil karya dengan 

skala penilaian analitik, yaitu pencatatan dengan tiga 

kategori seperti: rendah – sedang – tinggi, lima kategori 

dengan menggunakan skala 1 – 5, dan enam kategori 

dengan menggunakan: tidak tampak – sangat rendah – 

rendah – sedang – tinggi – sangat tinggi. 

Penilaian hasil karya umumnya menggunakan dua 

cara yaitu penilaian analitik dan penilaian holistik. 

Penilaian analitik yaitu berdasarkan aspek-aspek 

produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria 

yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan 

(tahap: persiapan, pembuatan produk, penilaian 

produk). Sedangkan penilaian produk dengan cara 

holistik yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari 

produk, biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian 

produk. Dengan kata lain sebagaimana dijelaskan A. 

Hendriastuti (dalam Depdikbud 2008) bahwa penilaian 

holistik biasanya penilaian yang digunakan pada tahap 

akhir seperti penilaian kualitas hasil karya siswa dan 
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penilaian terhadap kemampuan siswa untuk 

mengevaluasi hasil karya siswa 

Hasil penilaian hasil karya siswa dapat dijadikan 

guru untuk membuat gambaran penguasaan 

kompetensi siswa menjadi lebih obyektif, dan lebih 

komprehensif. Penilaian yang digunakan baik melalui 

penilaian checklis, maupun adekdotal akan 

memberikan informasi dan menjadi bukti atas 

penguasaan kompetensi siswa. 

Format penilaian di atas dapat dijadikan pilihan, 

guru dapat mengembangkan sendiri format penilaian 

yang lain, dan juga aspek penilaian yang berbeda sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran, tugas produk (hasil 

karya) yang dikerjakan siswa. 

3.  Penilaian Proyek 

Penilaian proyek dapat digunakan untuk 

mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, 

kemampuan menyelidiki dan kemampuan 

menginformasikan suatu hal secara jelas. Penilaian 

projek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

sampai pelaporan. Untuk itu, guru perlu menetapkan 

hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti 

penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, 

dan penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai 

setiap tahap perlu disiapkan kriteria penilaian atau 

rubrik. 
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Bastari dan Witjaksono dalam Depdiknas 2008 

mengatakan bahwa proyek adalah tugas yang harus 

diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas 

tersebut berupa suatu penelitian sejak dari 

pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, 

penyajian data, hingga pelaporan. Hasil belajar yang 

dapat dinilai pada tahap pengerjaan proyek antara lain: 

a. Kemampuan merencanakan dan 

mengorganisasikan peilitian; 

b. Kemampuan bekerja dalam kelompok; dan 

c. Kemampuan untuk melaksanakan tugas secara 

mandiri. 

Sedangkan hasil belajar yang dinilai pada produk 

suatu proyek, antara lain: 

a. Kemampuan mengidentifikasi dan mengumpulkan 

informasi; 

b. Kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan 

data; 

c. Kemampuan melaporkan/menyampaikan hasil. 

Tugas proyek yang diselesaikan siswa, harus 

mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari guru. 

Sejak siswa akan merencanakan kegiatan pengerjaan 

proyek harus dibimbing guru, mulai dari menetapkan 

masalah/topik, alasan pemilihan masalah, 

merumuskan masalah, teknik dalam pengumpulan 

data, instrument/alat pengumpul data, pengolahan 
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data, sampai dengan penyusunan laporan hasil 

pengerjaan proyek. 

Guru dapat melakukan penilaian selama siswa 

melakukan persiapan pengerjaan proyek, saat 

melaksanakan proyek, kerjasama, pengolahan data, dan 

juga presentasi laporan hasil pengerjaan proyek. Hal-hal 

yang telah disebutkan di atas, baik tahap pengerjaan 

proyek maupun hasil belajar yang dinilai dapat 

dijadikan komponen yang akan dinilai guru dalam 

tugas proyek siswa. Dengan demikian beberapa aspek 

yang dapat dinilai dalam penilaian proyek ini adalah (1) 

tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) 

pelaporan secara tertulis. 

4.  Penilaian Kompetensi Pengetahuan  

Penilaian yang paling “popular” dikalangan guru 

adalah penilaian kompetensi pengetahuan. Pengalaman 

menunjukkan bahwa instrument penilaian ini dianggap 

alat penilaian yang paling mudah untuk dikembangkan 

dan diterapkan. Meskipun beberapa jenis penilaian ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan/kelemahan 

masing-masing. Instrumen penilaian kompetensi 

pengetahuan yang umumnya dikenal adalah instrumen 

tes. Tes merupakan sekumpulan pertanyaan yang harus 

dijawab, baik dengan memilih jawaban yang sudah 

tersedia, maupun dengan memberikan tanggapan atau 

respon tertulis dari pertanyaan-pertanyaan yang 
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disampaikan. Tujuan dari diberikannya tes ini adalah 

untuk mengukur penguasaan yang dites terhadap 

kompetensi tertentu. 

Penilaian ini sekurang-kurangnya terdapat dua 

maksud, sebagaimana dikemukakan oleh Atwi 

Suparman, yaitu: 

a. Untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran; 
b. Untuk mengetahui efektifitas proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.  

Sebelum melakukan penilaian melalui tes, masih 

terdapat guru mengembangkan butir tes beberapa saat 

sebelum tes tersebut akan dilaksanakan. Langkah 

seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena akan 

memungkinkan munculnya butir tes yang tidak sesuai 

dengan kompetensi yang seharusnya diukur, atau butir 

tes akan lebih banyak terumuskan dari materi yang 

paling diingat oleh guru. Perumusan butir-butir tes 

pengetahuan seharusnya dikembangkan pada saat guru 

mengembangkan persiapan mengajar jauh-jauh 

sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. 

Setiap butir tes yang dikembangkan untuk menilai 

pengetahuan harus sesuai dengan tujuan/indikator 

yang telah dikembangkan guru dalam persiapan 

mengajar. Langkah ini kemudian dikenal dengan 

pengembangan tes acuan patokan, dimana tes yang 
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dikembangkan relevan dengan tujuan/indikator adalah 

valid untuk digunakan. Apabila setelah menyelesaikan 

proses pembelajaran pada kompetensi tertentu, lalu 

diadakan tes dan siswa dapat menguasai seluruh 

tujuan/indikator yang telah dirumuskan, maka dapat 

ditafsirkan bahwa proses pembelajaran tersebut telah 

efektif. Dengan dikuasai seluruh tujuan/indikator pada 

kompetensi tersebut oleh siswa, tidak berarti bahwa 

butir soal tersebut terlalu mudah, dan harus diubah atau 

mungkin dibuang. Kesimpulan seperti ini tidaklah 

benar, tetapi data yang diperoleh melalui tes tersebut 

adalah proses pembelajaran yang terjadi efektif, karena 

menjadikan semua siswa yang semula belum menguasai 

kompetensi yang terjabarkan ke dalam 

tujuan/indikator, tetapi setelah melalui proses 

pembelajaran semua siswa dapat menguasai dengan 

baik. 

Guru sebagai pengembang perangkat pembelajaran 

seperti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, 

dalam membuat tes harus mengacu kepada 

tujuan/indikator yang dirumuskan. Karena dalam 

rumusan tujuan/indikator tersebut memuat prilaku 

yang harus dikuasai oleh siswa setelah melewati proses 

pembelajaran. Butir tes yang dikembangkan tidak boleh 

berbeda dengan prilaku yang terdapat dalam 

tujuan/indikator. 
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Untuk membantu memudahkan dalam 

merumuskan tes berdasarkan tujuan/indikator, Atwi 

Suparman (2011) menyarankan dalam langkah-langkah 

penyusunan tes acuan patokan untuk membuat tabel 

spesifikasi, sebagai berikut: 

 

Kerangka Tabel Spesifikasi 
 

Daftar 

Prilaku 

Bobot 

Prilaku 
Jenis Tes 

Jumlah Butir 

Tes 

1 2 3 4 

 
 
 
 

 

   

 

Keterangan: 
a. Kolom pertama berisi daftar prilaku atau kata kerja 

dan obyek yang terdapat dalam tujuan/indikator 
b. Kolom kedua berisi presentase yang menunjukkan 

bobot setiap prilaku. Jumlah bobot prilaku 100%. 
Bobot setiap prilaku ditentukan oleh guru sebagai 
pengembang didasarkan atas penting-tidaknya dan 
luas-tidaknya prilaku tersebut dibandingkan dengan 

prilaku yang lain. 
c. Kolom ketiga menunjukkan jenis tes untuk setiap 

tujuan/indikator yang lain 
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d. Kolom keempat menunjukkan jumlah butir tes yang 

akan dibuat. Jumlah butir tes yang akan dibuat 
ditentukan oleh jumlah waktu yang tersedia bagi 
siswa untuk mengerjakan tes tersebut. Disamping 

itu jumlah butir tes dipengaruhi pula oleh jenis tes. 
Pada umumnya dalam jangka waktu yang sama, 
jumlah tes karangan, esay lebih sedikit daripada 
jumlah tes obyektif. 

 

Dalam proses pembelajaran tes berfungsi sebagai 

fungsi formatif dan sumatif. Tes formatif merupakan tes 

yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan 

maksud untuk mengetahui efektifitas proses 

pembelajaran yang sudah berlangsung, sehingga hal-hal 

yang kurang dalam proses pembelajaran sebelumnya 

tidak akan terulang dalam proses pembelajaran 

berikutnya. Artinya tes formatif ini hasilnya dapat 

digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan proses 

belajar mengajar. 

Tes sumatif merupakan tes yang dilakukan untuk 

mengukur keberhasilan belajar siswa secara 

menyeluruh, sehingga dapat digunakan antara lain 

untuk penentuan kenaikan kelas, kelulusan sekolah, 

dan sebagainya. Tes ini dilakukan pada akhir program 

dalam satu tahun atau semester, dimana tes ini materi 

yang diujikan meliputi seluruh pokok bahasan dan 

tujuan pembelajaran dalam satu program semester atau 

program tahunan. 
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Di antara jenis dan bentuk tes pengetahuan, sebagai 

berikut: 

1. Tes tertulis, bentuk soal tes tertulis, yaitu:  

a. memilih jawaban, dapat berupa:  

(1) pilihan ganda  

(2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak) 

(3) menjodohkan  

(4) sebab-akibat  

b. mensuplai jawaban, dapat berupa:  

(1) isian atau melengkapi  

(2) jawaban singkat atau pendek  

(3) uraian  

2. Observasi terhadap diskusi, Tanya jawab dan 

percakapan 

Sebagai sebuah cerminan dari penilaian autentik 

pada kompetensi pengetahuan, observasi dapat 

dilakukan guru pada saat siswa melakukan diskusi, 

proses tanya jawab maupun percakapan. Untuk 

dapat melakukan penilaian melalui observasi ini, 

guru dapat menentukan komponen-komponen 

yang akan diobservasi, misalnya dalam diskusi 

komponen yang akan dinilai adalah keaslian ide 

atau gagasan yang disampaikan siswa, keterkaitan 

gagasan dengan masalah/tema yang diangkat 

dengan konteks, penggunaan bahasa/istilah dengan 

tepat, penyajian ilustrasi dalam memperjelas 

konsep. 
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Contoh 16 Format pengamatan diskusi untuk 

kompetensi pengetahuan 
 

Nama 

Siswa 

Komponen/aspek diamati 

Keaslian 

ide 

Keterkaitan 

gagasan 

dengan 
konteks 

Penggunaan 

bahasa/istilah 

Penyajian 

ilustrasi 

Dan 

lain-
lain 

A      

B      

C      

……      

 
Penilaian kompetensi pengetahuan dengan 

menggunakan tes tertulis dapat menjadi lebih autentik, 

apabila siswa diberikan keleluasaan dalam 

menemukan, merumuskan dan menggunakan 

kalimat sendiri untuk memberikan jawaban secara 

tertulis. Tentunya guru harus memiliki kata-kata 

kunci ataupun ide pokok dari jawaban atas 

pertanyaan tertulis siswa sebagai kunci jawaban. 

Kata kunci tersebut adalah untuk digunakan 

sebagai rambu-rambu dalam mengukur penguasaan 

siswa atas pertanyaan dalam tes tertulis. Hanya saja 

harus dipahami bahwa tes tertulis tidak akan dapat 

mencakup keseluruhan dari materi yang telah 

diperoleh siswa. Berbeda dengan tes tulis dalam 

bentuk pilihan ganda. Tes seperti ini dapat 

mencakup materi lebih banyak, akan tetapi tidak 

dalam sebagaimana tes tulis dalam bentuk uraian. 
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Untuk mengurangi kelemahan yang ada pada setiap 

bentuk tes tersebut, disarankan kepada guru untuk 

dapat menggunakan tes tertulis secara variatif. Jika 

memungkinkan tes tulis memuat beberapa bentuk tes 

yang ada, misalnya terdiri dari tes uraian, jawaban 

singkat, pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, 

sebab-akibat dan lainnya. 
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Bab 6 

KURIKULUM 2013 EDISI REVISI 
 

 
 

 

 

Sejak diberlakukannya kurikulum 2013 secara 

bertahap mulai Juli 2013, secara terus menerus 

dilakukan penyempurnaan. Hal ini terlihat dari 

beberapa kali diterbitkannya Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan 

implementasi kurikulum 2013. Penyempurnaan ini juga 

berdampak kepada implementasi kurikulum 2013 di 

sekolah/madrasah. Sekolah harus meng-update terus 

rancangan kurikulum yang dikembangkan berupa 

prangkat pembelajaran agar sesuai dengan 

penyempurnaan sebagaimana amanat dalam peraturan 

menteri pendidikan dan kebudayaan. 

Tahun pelajaran 2016/2017, kurikulum 2013 yang 

diberlakukan adalah kurikulum 2013 yang direvisi oleh 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudyanaan. Revisi 

kurikulum 2013 ini diharapkan tidak lagi akan 

memberatkan bagi guru dalam pengembangannya dan 

pelaksanaannya di sekolah/madrasah. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Kurniasih dan Sani (2016) revisi 

kurikulum 2013 yang diterapkan mulai tahun ajaran 

2016/107 mencakup: 

1. Nama kurikulium tidak berubah menjadi 

Kurikulum Nasional tetapi menggunakan nama 

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 
2. Penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru. 

Penilaian aspek sikap spiritual dan sosial dalam 

kurikulum 2013 edisi revisi tidak lagi dibebankan 

kepada semua guru mata pelajaran, tetapi cukup 

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti (PABP), dan guru PPKn. Penilaian pada 

aspek ini dilakukan melalui pengamatan guru dalam 

bentuk catatan, kemudian diserahkan kepada wali 

kelas untuk diolah menjadi nilai raport dalam 

bentuk deskripsi. 
3. Tidak adanya pembatasan pada proses berpikir 

siswa. Jika pada kurikulum 2013 sebelum revisi 

proses berpikir siswa dibatasi, misalnya anak SD 

cukup sampai tahap memahami, anak SMP sampai 

tahap menganalisis, dan SMA sampai tahap 

mencipta. Maka pada kurikulum 2013 edisi revisi 

anak SD, SMP dan SMA dapat belajar dari tahap 
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memahami sampai tahap mencipta sesuai dengan 

tingkatan usia, dengan tujuan untuk membiasakan 

siswa berpikir ilmiah semenjak SD. 
4. Penerapan teori jenjang 5M, yaitu mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis, dan 

mencipta. 
5. Struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah 

tidak berubah. 
6. Menggunakan metode pembelajaran aktif 
7. Meningkatkan hubungan Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) 
8. Meskipun penilaian sikap KI1 dan KI2 sudah 

ditiadakan disetiap mata pelajaran kecuali hanya 

agama dan PPKn, namun KI1 dan KI2 tetap 

dicantumkan dalam penulisan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
9. Skala penilaian menjadi 0 – 100. Penilaian sikap 

diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi (lihat 

Permendikbud nomor 23 pasal 12). 
10. Remedial diberikan untuk yang kurang, dan 

diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial 

dicantumkan dalam hasil. 
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Penyederhanaan Aspek Penilaian dalam Kurikulum 

2013 Edisi Revisi 

Penilaian dalam kurikulum 2013 yang direvisi tidak 

lagi sebagaimana penilaian dalam kurikulum 2013 

sebelum direvisi. Penilaian aspek sikap spiritual dan 

aspek sosial cukup dilakukan oleh guru Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti (PABP) dan guru PPKn. 

Penilaian ini dilakukan melalui observasi dalam bentuk 

catatan guru mata pelajaran selama proses 

pembelajaran. Hasil observasi kemudian diserahkan 

kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti (diolah) 

menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor. 

Sistem penilaian yang semula menggunakan satuan 

(1-4) dikembalikan menjadi system puluhan (0-100). 

Hal ini dikarenakan banyak orang tua siswa kurang 

memahami dengan sistem penilaian sebagaimana 

sistem penilaian di perguruan tinggi. 

Khusus untuk penilaian sikap dalam kurikulum 

2013 sebagaimana telah diungkapkan di atas 

dilaksanakan oleh guru PABP dan guru PPKn. Guru 

mata pelajaran dapat melakukan pengamatan selama 

proses pembelajaran dan diserahkan kepada wali kelas. 

Penilaian sikap merupakan penilaian yang menekankan 

kepada prilaku peserta didik selama proses 

pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas 
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dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan 

sikap, prilaku dan karakter peserta didik.  

Penilaian sikap baik sikap spiritual maupun sikap 

sosial peserta didik. Penilaian sikap spiritual 

dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan sikap dan 

prilaku peserta didik agar mampu menghargai, 

mengahayati, melaksanakan dan mengamalkan serta 

memperkuat keyakinan akan ajaran yang dianut peserta 

didik. Sedangkan penilaian sikap sosial dimaksudkan 

untuk menumbuhkembangkan sikap dan prilaku 

peserta didik agar memiliki kemampuan dalam 

menghargai, menghayati, jujur, disiplin, 

bertanggungjawab, peduli, santun, dan percaya diri 

dalam hidup bermasyarakat secara luas. 

Penilaian sikap terbagi ke dalam dua prilaku yaitu 

prilaku spesifik dan prilaku umum. Prilaku spesifik 

dinilai oleh guru PABP dan PPKn, sedangkan prilaku 

umum dinilai oleh semua guru mata pelajaran. 

Keduanya (sikap spiritual dan sikap sosial) difokuskan 

kepada aspek menerima, menjalankan, menghargai, 

mengahayati dan mengamalkan. 

Langkah dalam penilaian sikap selama proses 

pembelajaran dalam setiap semester dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Guru MP, wali 

kelas, BK mencatat 

hasil observasi 

peristiwa meninjol 

selama 

pembelajaran 

Susun deskripsi 

sikap spiritual dan 

sosial sesuai hasil 

observasi dengan 

kalimat positif 

Serahkan kpd 

wali kelas 

untuk diolah 

dan ditulis 

pada rapor 

siswa 

Sikap spiritual 

Sikap sosial 
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1. Selama proses pembelajaran guru mata pelajaran, 

wali kelas dan guru BK mencatat setiap peristiwa 

yang menonjol dari setiap siswa sesuai dengan hasil 

pengamatan, penilaian diri siswa, maupun hasil 

penilaian antar teman dan dikelompokkan ke dalam 

kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial siswa. 

2. Deskripsikanlah hasil penilaian sikap spiritual dan 

sikap sosial siswa sesuai dengan pencapaiannya 

berdasarkan catatan hasil pengamatan (deskripsi 

kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial ditulis 

dengan kalimat/pernyataan positif). 

3. Deskripsi sikap spiritual dan sikap sosial siswa 

kemudian diserahkan kepada wali kelas untuk 

ditindaklanjuti dengan mengolah menjadi deksripsi 

sikap yang akan dituliskan di dalam rapor setiap 

siswa. 

4. Jika diperoleh deskripsi sikap siswa yang belum 

mencapai kriteria yang ditetapkan berdasarkan 

indikator, dideskripsikan sebagai aspek sikap yang 

memerlukan bimbingan. 

5. Penilaian sikap yang dilaksanakan selama satu 

semester terdiri dari penilaian sikap utama dan 

penilaian sikap penunjang. Aspek utama dilakukan 

melalui pengamatan oleh guru mata pelajaran, wali 

kelas dan guru BK selama proses pembelajaran. 

Sedangkan untuk aspek penunjang dilakukan 
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melalui penilaian diri, penilaian antar teman 

sekurang-kurangnya satu kali selama satu semester. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 179  
 

DARTAR PUSTAKA 

 

 
Amandemen Standar Nasional Pendidikan (PP No. 32 

Tahun 2013) dilengkapi dengan PP No. 19 Tahun 

2005, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 

Atwi Suparman, Desain Instruksional, Jakarta: Pusat 

Penerbitan Universitas Terbuka, 2011. 

Bahrul Hayat, dkk., Assessment Berbasis Kelas, Jakarta: 

Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 

2006. 

Daryanto, Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 

2010. 

E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Suatu 

Panduan Praktis, Bandung: Rosda Karya, 2007. 

E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 

2013, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. 

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik 
Indonesia, Undang-Undang Guru dan Dosen, 
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 

2015. 

Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Revisi Kurikulum 2013, 

Implementasi Konsep dan Penerapan, Jakarta: Kata 

Pena, 2016. 



180 | Dr. Wildan, M.Pd. 
 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

103 tahun 2014 tentang Pembelajaran pada 
Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

104 tahun 2014 tentang Penilaian oleh Pendidik 
pada Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
81 tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 
2013. 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penidikan. 

Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi 

Anak Usia Dini TL/RA dan Anak Usia Kelas Awal 

SD/MI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013. 

Wildan, Praktis Merancang Pembelajaran, Yogyakarta: 

Kurnia Kalam Semesta, 2012. 

 



Lampiran 1 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 
Satuan Pendidikan : SMP/MTs. ……………. 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : VII/II 
Materi Pokok : Kehidupan Bangsa Indonesia masa Hindu, Budha dan Islam 

Alokasi Waktu : 45’ x 2 (2 Jam Pelajaran) 

 

1. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 

bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak 



di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 

Negara, dan kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan 

metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tanpak mata.   

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang teori. 

 

2. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 

3.4 Memahami kronologis perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa 

Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa 

sampai masa Hindu-Budha dan Islam. 



 3.4.1 menjelaskan pola kehidupan bangsa Indonesia pada masa praaksara dalam 

aspek Pendidikan 

 3.4.2 menjelaskan pola kehidupan bangsa Indonesia pada masa Hindu-Budha 

dalam aspek budaya 

 3.4.3 menjelaskan pola kehidupan bangsa Indonesia pada masa Islam dalam aspek 

sosial 

 3.4.4 menjelaskan perubahan kehidupan bangsa Indonesa pada aspek budaya dari 

masa praaksara ke masa Hindu-Budha 

 3.4.5 menjelaskan perubahan kehidupan bangsa Indonesia pada aspek pendidikan 

dari masa praaksara ke masa Islam 

 3.4.6 memberikan contoh perubahan pola kehidupan bangsa Indonesia dari masa 

praaksara ke masa Islam 

 3.4.7 memberikan contoh perubahan kehidupan bangsa Indonesia pada masa 

praaksara ke masa Hindu-Budha pada aspek budaya 



 3.4.8 memberikan contoh perubahan kehidupan bangsa Indonesia pada masa Islam 

dalam aspek geografis. 

 3.4.9 membedakan perubahan kehidupan bangsa Indonesia pada aspek pendidikan 

pada masa Hindu-Budha dengan masa Islam. 

   

4.4 Menguraikan kronologi perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa 

Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa 

praaksara sampai masa Hindu-Budha dan Islam. 

 4.4.1 menelaah berbagai referensi untuk menemukan pola kehidupan bangsa 

Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis dan pendidikan pada 

masa praaksara. 

 4.4.2 menelaah berbagai referensi untuk menemukan contoh-contoh perubahan 

kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis dan 

pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu Budha dan Islam. 



 4.4.3 menyajikan laporan hasil kajian berbagai referensi tentang perubahan 

kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis dan 

pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu Budha dan Islam. 

 

3. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pembiasaan, keteladanan dan pemberian contoh siswa dapat menunjukkan sikap 

yang berakhlak mulia kepada guru, teman dan orang tua baik di sekolah, lingkungan 

keluarga dan masyarakat 

2. Melalui pembiasaan, keteladanan dan pemberian contoh siswa dapat menunjukkan sikap 

jujur, disiplin, tanggungjawab, dalam menjaga lingkungan alam dalam rangka 

mewujudkan kehidupan yang berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan di 

sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. 

3. Dengan mencermati berbagai referensi siswa dapat mendeskripsikan perubahan dan 

kesinambungan kehidupan bangsa Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Budha dan 

Islam dalam aspek budaya, sosial, politik, geografis, dan pendidikan dengan benar. 



4. Dengan menelaah dan mengkaji referensi siswa dapat menyajikan secara tertulis dan 

lisan kronologis perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa praaksara, 

Hindu-Budha dan Islam dalam aspek budaya, sosial, politik, geografis, dan pendidikan 

dengan benar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pola Kehidupan bangsa Indonesia masa Praaksara, Hindu-Budha, dan Islam 

2. Perubahan kehidupan bangsa Indonesia pada aspek: sosial, budaya, geografi dan 

pendidikan pada masa Hindu-Budha dan Islam. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Metode  : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, Penugasan 

2. Pendekatan : Discovery Learning 

 

 



F. Media/Alat/Bahan Pembelajaan  

1. Media: (bahan/alat yang memuat isi pesan materi seperti gambar, video, film, CD/kaset, 

dan lai-lain). 

2. Alat: (Alat-alat yang membantu kelancaran proses pembelajaran, dapat digunakan 

berulang-ulang) 

3. Bahan: (umumnya habis pakai) 

 

G. Sumber Belajar 

Nama Penulis Buku, Tahun Terbit, Judul Buku (diketik italic), Nama Penerbit, Kota Tempat 

Penerbit. 

Sumber-sumber lain yang relevan dapat pula berupa majalah, koran, jurnal/artikel ilmiah. 

 

 

 

 



H. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Sintak Kegiatan Langkah-langkah 
Alokasi 

Waktu 

Fase 1: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pendahuluan: 
Menyiapkan siswa: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Guru mengucapkan salam 
“Assalamu’alaikum warahmatullahi 

wabaakatuh”, selamat pagi. 

Guru mengecek kehadiran dan kesiapan 

belajar siswa, menciptakan suasanan 
hangat dengan menanyakan kabar siswa, 
perasaan siswa peristiwa yang dialami, 

ditemukan, dilihat, didengar sebelum 
memulai pembelajaran. 

 

 

 

 



Fase 2: Memotivasi siswa: Appersepsi: 
Melalui Tanya jawab; guru mengajak siswa 
untuk mengingat kembali hal-hal yang telah 

dipelajari dalam pertemuan sebelumnya 

 

Memusatkan perhatian siswa: 
Menyampaikan tema/pokok bahasan, dan 
tujuan pembelajaran dalam pertemuan saat 
ini. 

 
Menunjukkan gambar yang 
menggambarkan tentang kehidupan bangsa 
Indonesia pada masa Hindu-Budha, dan 

Islam, memberitahukan manfaat dari 
mempelajari materi…… 

 

 



Memberi petunjuk kegiatan pembelajaran:  
Proses pembelajaran akan dilaksanakan 
melalui beberapa tahapan, dan seluruh 

siswa akan dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok/dibagi sesuai dengan 
jumlah siswa, setiap kelompok akan 
diberikan tema-tema berbeda; menemukan 
masalah, menelaah, mengkaji, 

mengasosiasi, menyajikan. 
Guru mempersilahkan semua siswa untuk 

bergabung ke dalam kelompok masing-
masing. 

Fase 3: 
 

 
 
 

Inti 
Mengamati, 

 
 
 

Memberikan deskripsi umum materi 

Guru memulai dengan mengajukan 
pertanyaan, anjuran membaca buku, dan 

aktivitas belajar lainnya yang mengarah 
pada persiapan pemecahan masalah. 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fase 4: 

 

 

 
 
 

Menemukan 
permasalahan 

 
 
 
 

Merumuskan 
hipotesis 
 
 

 
Mengumpulkan data 
dan informasi 

 

 
 
 

Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

permasalahan yang terkait dengan 
kehidupan bangsa Indonesia pada aspek 
sosial, budaya, geografis dan pendidikan, 
sejak masa praaksara, sampai masa Hindu-

Budha dan Islam. Kemudian siswa dengan 
didampingi guru merumuskan hipotesis 
(jawaban sementara atas pertanyaan 
masalah). 

 
Guru memberi kesempatan kepada para 
siswa untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya yang relevan melalui 

kajian berbagai referensi untuk 
membuktikan benar atau tidaknya 
hipotesis. Pada tahap ini siswa memberikan 



 
 

 
 
 
 

 
Fase 5: 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Mengolah data/ 
mengasosiasi 
 

 
 
 

 

 
 

jawaban atas menjawab atau membuktikan 
benar tidaknya hipotesis, dengan 

mengumpulkan (collection) berbagai 

informasi yang relevan, membaca literatur, 
mengamati objek (gambar), berdiskusi 

dalam kelompok masing-masing. 
 
Dengan didampingi guru siswa mengolah 
berbagai informasi yang telah diperoleh 

para siswa baik melalui kajian referensi 

untuk kemudian ditafsirkan. Semua 
informai hasil bacaan, diklasifikasikan, 
ditabulasi, dengan cara tertentu serta 

ditafsirkan oleh masing-masing kelompok. 
 
 



Fase 6: Mengkomunikasikan 
dan klarifikasi 

Di bawah pengawasan guru, siswa dalam 
kelompok mencermati ulang dengan teliti 

hasil olahan data, sehingga siswa dapat 
menemukan suatu konsep, teori, aturan 
atau pemahaman melalui contoh-contoh 
yang ia jumpai dalam kajian dan olahan 

informasi. 
Siswa menarik simpulan 
Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi 
secara bergantian yang dipandu guru… 

Guru memberikan klarifikasi pada setiap 
hasil penyajian siswa. 

Fase 7: Penutup Guru bersama menarik simpulan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 
Penilaian: ……… 
Refleksi: Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menyampaikan hal-hal 

 



dan pengalaman yang diperoleh selama 
proses pembelajaran dalam pertemuan ini, 

juga menyampaikan apa-apa yang 
dirasakan selama proses. 
Guru memberikan feedback… 
Memberikan pesan-pesan nilai, moral 

kepada siswa 
Memberikan tugas/PR…. 
Memberitahukan pokok bahasan dalam 
pertemuan yang akan datang 

Menutup dengan Hamdalah dan Salam 

 

I. Penilaian 

1. Jenis 

a. Tes: Esai, pilihan ganda… dst (sesuai dengan kebutuhan) 

b. Non Tes: pengamatan, produk 



2. Kisi-kisi penilaian aspek kognitif 

 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Jenis Tes 

3.4  Memahami 
kronologis 
perubahan dan 

kesinambungan 

dalam kehidupan 
bangsa Indonesia 
pada aspek politik, 

sosial, budaya, 

geografis, dan 
pendidikan sejak 
masa  sampai masa 
Hindu-Budha dan 

Islam. 

Kehidupan 
Bangsa Indonesia 
masa Hindu, 

Budha dan Islam 

1. menjelaskan pola 
kehidupan bangsa 
Indonesia pada masa 

praaksara dalam aspek 

pendidikan 

 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  



3. Kunci Jawaban: 

 

Indikator Kunci Jawaban Bobot/skor 

1 Pola kehidupan aspek pendidikan bangsa Indonesia pada 
masa prakaksara adalah ………… 

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 



4. Penilaian aspek keterampilan 

 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Teknik 

3.4 Memahami 
kronologis 
perubahan dan 
kesinambungan 

dalam kehidupan 
bangsa Indonesia 

pada aspek politik, 
sosial, budaya, 

geografis, dan 
pendidikan sejak 
masa  sampai masa 
Hindu-Budha dan 

Islam. 

Kehidupan 
Bangsa Indonesia 
masa Hindu, 
Budha dan Islam 

1. Menyajikan 
laporan hasil ….. 

Penugasan 

  

  

  

  

  

  

  



5. Penilaian Sikap Spiritual 

Nama   : 

Kelas/Semester : 

Tahun Pelajaran : 

Berilah tanda centang (√) pada kolom 1 (tdk pernah), 2 (kadang-kadang),  

3 (sering), 4 (selalu) sesuai dengan keadaan sebenarnya 

NO PERNYATAAN 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam setiap bertemu teman dan guru 
    

2. Membaca doa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan… 
    

3. Bersyukur atas nikmat yang diperoleh 
    

4. Mengikuti shalat berjamaah 
    

5 …….. 
    

 



6. Penilaian Sikap Sosial 

Nama   : 

Kelas/Semester : 

Tahun Pelajaran : 

 

Berilah tanda centang (√) pada kolom 1 (tdk pernah), 2 (kadang-kadang),  

3 (sering), 4 (selalu) sesuai dengan keadaan sebenarnya 

 

NO PERNYATAAN 1 2 3 4 

1. Datang dan masuk kelas tepat waktu  
    

2. Mengumpulkan tugas tepat waktu 
    

3. Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan 
    



4. Mengembalikan barang yang dipinjam atau temukan 
kepada pemiliknya 

    

5. Berani mengambil resiko atas tindakan yang lakukan 
    

6. Berani mengakui kesalahan 
    

7. ……. 
    

8. …….     

9. …….     

10. …….     

 

 

 

 



7. Jurnal 

Nama   : ……………………… 

Kelas/Semester : ……………………… 

 

Hari/Tanggal Peristiwa/Kejadian Keterangan/Komentar 

   

   

   

  
……………………, ………………… 

Kepala,     Guru Mata Pelajaran, 
 

 
…………………………………..  ………………………………….. 

NIP.       NIP. 



Lampiran 2 
 

 

SALINAN 
 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  103 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR 

DAN PENDIDIKAN MENENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : bahwa dalam rangka implementasi 

kurikulum sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 77O ayat (2) huruf c dan 
Pasal 77P ayat (2) huruf c Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan tentang 

Pedoman Pembelajaran pada 



Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4301); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 71, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 

5410); 
3. Peraturan Presiden Nomor 47 

Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian 

Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2014; 



4. Peraturan Presiden Nomor 24 

Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata kerja Kementerian Negara 

Republik Indonesia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 
14 Tahun 2014; 

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P 
Tahun 2009 mengenai 
Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 
54/P Tahun 2014; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayan Nomor 54 Tahun 2013 
tentang Standar Kompetensi 
Lulusan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayan Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Standar Isi Pendidikan 
Dasar dan Menengah; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayan Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses Pendidikan 
Dasar dan Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayan Nomor 66 Tahun 2013 



tentang Standar Penilaian 

Pendidikan Dasar dan Menengah; 
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayan Nomor 57 Tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayan Nomor 58 Tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayan Nomor 59 Tahun 2014 
tentang Kurikulum 2013 Sekolah 
Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayan Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Kurikulum 2013 Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah 
Aliyah Kejuruan; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN TENTANG 

PEMBELAJARAN PADA 
PENDIDIKAN DASAR DAN 

PENDIDIKAN MENENGAH. 
 
 



Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta 
didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selanjutnya 

disebut dengan RPP adalah rencana pembelajaran 
yang dikembangkan mengacu pada silabus; 

3. Satuan pendidikan adalah Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar 

Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa 
(SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah /Sekolah Menengah Atas 
Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa 

(SMK/MAK/SMKLB). 
 

Pasal 2 
 

(1) Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas 
dengan karakteristik: 

a. interaktif dan inspiratif; 
b. menyenangkan, menantang, dan memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif; 
c. kontekstual dan kolaboratif; 



d. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian peserta didik; dan 
e. sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. 
(2) Pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, 

model, dan metode yang mengacu pada 
karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan cara pandang pendidik 
yang digunakan untuk menciptakan lingkungan 
pembelajaran yang memungkinkan terjadinya 

proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi 
yang ditentukan. 

(4) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan langkah-langkah 

sistematik dan sistemik yang digunakan pendidik 
untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang 
memungkinkan terjadinya proses pembelajaran 
dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. 

(5) Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan kerangka konseptual dan 
operasional pembelajaran yang memiliki nama, 
ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Metode 

pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh 

pendidik untuk menangani suatu kegiatan 
pembelajaran yang mencakup antara lain ceramah, 

tanya-jawab, diskusi. 



(6) Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) menggunakan pendekatan 
saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan. 

(7) Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses 

keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
merupakan pengorganisasian pengalaman belajar 
dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran: 
a. mengamati; 

b. menanya; 
c. mengumpulkan informasi/mencoba; 
d. menalar/mengasosiasi; dan 
e. mengomunikasikan. 

(8) Urutan logis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dapat dikembangkan dan digunakan dalam satu 
atau lebih pertemuan. 

(9) Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses 

keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dilaksanakan dengan menggunakan modus 
pembelajaran langsung atau tidak langsung 
sebagai landasan dalam menerapkan berbagai 

strategi dan model pembelajaran sesuai dengan 
Kompetensi Dasar yang ingin dicapai. 

 
Pasal 3 

 
(1) Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan 

RPP. 
(2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

oleh guru dengan mengacu pada silabus dengan 
prinsip: 



a. memuat secara utuh kompetensi dasar sikap 

spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan 
keterampilan; 

b. dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih dari 

satu kali pertemuan; 
c. memperhatikan perbedaan individual peserta 

didik; 
d. berpusat pada peserta didik; 

e. berbasis konteks; 
f. berorientasi kekinian; 
g. mengembangkan kemandirian belajar; 
h. memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

pembelajaran; 
i. memiliki keterkaitan dan keterpaduan 

antarkompetensi dan/atau antarmuatan; dan 
j. memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 
(3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diwujudkan dalam bentuk pembelajaran reguler, 
pengayaan, dan remedial. 

(4) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran 

atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu; 

b. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan 
indikator pencapaian kompetensi; 

c. materi pembelajaran; 
d. kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 
penutup; 



e. penilaian, pembelajaran remedial, dan 

pengayaan; dan 
f. media, alat, bahan, dan sumber belajar. 

(5) Indikator pencapaian kompetensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan: 
a. kemampuan yang dapat diobservasi untuk 

disimpulkan sebagai pemenuhan Kompetensi 
Dasar pada Kompetensi Inti 1 dan 

Kompetensi Inti 2; dan 
b. kemampuan yang dapat diukur dan/atau 

diobservasi untuk disimpulkan sebagai 
pemenuhan Kompetensi Dasar pada 

Kompetensi Inti 3 dan Kompetensi Inti 4. 
(6) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf d mengacu pada pendekatan, 
strategi, model, dan metode pembelajaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
sampai dengan ayat (9). 

 
Pasal 4 

 
Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 5 
 

Semua ketentuan tentang Pembelajaran pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam 
Peraturan Menteri yang sudah ada sebelum Peraturan 



Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini 

 

Pasal 6 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 
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Lampiran 3 
 

 

SALINAN 
 

LAMPIRAN 
 
PERATURAN MENTERI 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
 
NOMOR 22 TAHUN 2016 
 
TENTANG 
 
STANDAR PROSES PENDIDIKAN 
DASAR DAN MENENGAH 

 

 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 
 



Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 
Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses 
dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. 
Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan 
pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, 
pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian 

proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 
Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan 
Standar Isi maka prinsip pembelajaran yang 

digunakan: 
1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik 

mencari tahu; 
2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar 

menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; 
3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai 

penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; 



4. dari pembelajaran berbasis konten menuju 

pembelajaran berbasis kompetensi; 
5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran 

terpadu; 

6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban 
tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban 
yang kebenarannya multi dimensi;  

7. dari pembelajaran verbalisme menuju 
keterampilan aplikatif; 

8. peningkatan dan keseimbangan antara 
keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan 

mental (softskills);  
9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan 

dan pemberdayaan peserta didik sebagai 
pembelajar sepanjang hayat;  

10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan 
memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), 

membangun kemauan (ing madyo mangun karso), 

dan mengembangkan kreativitas peserta didik 
dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); 

11. pembelajaran yang berlangsung di rumah di 
sekolah, dan di masyarakat; 

12. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa 
siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta 

didik, dan di mana saja adalah kelas;  
13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran; dan  
14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar 

belakang budaya peserta didik. 
 
 



Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar 

proses yang mencakup perencanaan proses 
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 
penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran. 
 

BAB II 
 

KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN 
 
Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan 
pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi 
Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan 

memberikan kerangka konseptual tentang sasaran 
pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi 

memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan 
belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat 

kompetensi dan ruang lingkup materi.  
Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran 
pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk 
setiap satuan pendidikan.  
Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan 
perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap 
diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. 
Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, 
memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 
mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas 

“mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, 
dan mencipta”. Karaktersitik kompetensi beserta 
perbedaan lintasan perolehan turut serta 



mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk 

memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik 

terpadu (tematik antar matapelajaran), dan tematik 

(dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan 
pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian 
(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong 

kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya 
kontekstual, baik individual maupun kelompok maka 
sangat disarankan menggunakan pendekatan 
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning). 
 
Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
sebagai berikut 
 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 
   

Menerima Mengingat Mengamati 
   

Menjalankan Memahami Menanya 
   

Menghargai Menerapkan Mencoba 
   

Menghayati, Menganalisis Menalar 
   

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji 
   

-  Mencipta 
   

 
 
 



Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik 
terpadu di SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan dengan 
tingkat perkembangan peserta didik.  
Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik 
terpadu di SMP/MTs/ SMPLB/Paket B disesuaikan 
dengan tingkat perkembangan peserta didik. Proses 
pembelajaran di SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang 
mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan 
mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS.  
Karakteristik proses pembelajaran di 
SMA/MA/SMALB/SMK/ MAK/Paket C/ Paket C 

Kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, 

meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan.  
Standar Proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB 

diperuntukkan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, 
dan tuna laras yang intelegensinya normal. Secara 
umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada 
teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam 

lima dasawarsa terakhir yang secara umum sudah 
dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut, 
capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga 
ranah yakni: ranah kognitif, affektif dan psikomotor. 

Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di 

berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan 
kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  



Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada 

pengembangan ketiga ranah tersebut secara 
utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu 
tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan 

demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan 
kualitas pribadi yang sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 

 

BAB III 
 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
 

A. Desain Pembelajaran 
Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk 
Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan rencana 
pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media 
dan sumber belajar, perangkat penilaian 
pembelajaran, dan skenario pembelajaran. 

Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan 
pendekatan pembelajaran yang digunakan. 
 
(1) Silabus 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka 
pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata 
pelajaran. Silabus paling sedikit memuat: 

a. Identitas mata pelajaran (khusus 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan 

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket 

C/ Paket C Kejuruan);  



b. Identitas sekolah meliputi nama satuan 

pendidikan dan kelas; 

c. Kompetensi inti, merupakan gambaran 

secara kategorial mengenai kompetensi 

dalam aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dipelajari peserta 

didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan 

mata pelajaran;  
d. kompetensi dasar, merupakan kemampuan 

spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang terkait muatan atau 

mata pelajaran;  
e. tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); 

f. materi pokok, memuat fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 

dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi;  
g. pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan 

oleh pendidik dan peserta didik untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan;  
h. penilaian, merupakan proses pengumpulan 

dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar peserta 

didik;  



i. alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam 

pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 

satu semester atau satu tahun; dan  
j. sumber belajar, dapat berupa buku, media 

cetak dan elektronik, alam sekitar atau 
sumber belajar lain yang relevan. 

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar 
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk 
satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai 

dengan pola pembelajaran pada setiap tahun 
ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan 
dalam pengembangan rencana pelaksanaan 
pembelajaran. 

 
(2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap 

muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 
dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan 
kegiatan pembelajaran peserta didik dalam 
upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap 

pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban 
menyusun RPP secara lengkap dan sistematis 
agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. RPP disusun 



berdasarkan KD atau subtema yang 

dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.  
Komponen RPP terdiri atas: 
a. identitas sekolah yaitu nama satuan 

pendidikan; 

b. identitas mata pelajaran atau 
tema/subtema; 

c. kelas/semester; 
d. materi pokok; 

e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan 
keperluan untuk pencapaian KD dan beban 
belajar dengan mempertimbangkan jumlah 
jam pelajaran yang tersedia dalam silabus 

dan KD yang harus dicapai;  
f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

berdasarkan KD, dengan menggunakan 

kata kerja operasional yang dapat diamati 
dan diukur, yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan;  

g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian 
kompetensi; 

h. materi pembelajaran, memuat fakta, 
konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, 

dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator ketercapaian 
kompetensi; 

f. metode pembelajaran, digunakan oleh 

pendidik untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik mencapai KD yang 



disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan KD yang akan dicapai;  
g. media pembelajaran, berupa alat bantu 

proses pembelajaran untuk menyampaikan 

materi pelajaran;  
h. sumber belajar, dapat berupa buku, media 

cetak dan elektronik, alam sekitar, atau 

sumber belajar lain yang relevan;  
i. langkah-langkah pembelajaran dilakukan 

melalui tahapan pendahuluan, inti, dan 

penutup; dan  
j. penilaian hasil pembelajaran. 

 
 

(3) Prinsip Penyusunan RPP 
Dalam menyusun RPP hendaknya 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:  
a. Perbedaan individual peserta didik antara 

lain kemampuan awal, tingkat intelektual, 
bakat, potensi, minat, motivasi belajar, 
kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, 

kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 
belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 
lingkungan peserta didik.  

b. Partisipasi aktif peserta didik. 
c. Berpusat pada peserta didik untuk 

mendorong semangat belajar, motivasi, 
minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi 

dan kemandirian.  
d. Pengembangan budaya membaca dan 

menulis yang dirancang untuk 



mengembangkan kegemaran membaca, 

pemahaman beragam bacaan, dan 
berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.  

e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut 
RPP memuat rancangan program 
pemberian umpan balik positif, penguatan, 

pengayaan, dan remedi.  
f. Penekanan pada keterkaitan dan 

keterpaduan antara KD, materi 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
indicator pencapaian kompetensi, penilaian, 
dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman belajar.  
g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-

terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, 

lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 
h. Penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, 
dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 
BAB IV 

 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran 
 

1. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran 
a. SD/MI  : 35 menit 

b. SMP/MTs : 40 menit 
c. SMA/MA : 45 menit 
d. SMK/MAK : 45 menit 

 



2. Rombongan belajar 

Jumlah rombongan belajar per satuan 
pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik 
dalam setiap rombongan belajar dinyatakan 

dalam tabel berikut: 
 

No 
Satuan 

Pendidikan 

Jumlah 
Rombongan 

Belajar 

Jumlah 
Maksimum 

Peserta Didik Per 
Rombongan 

Belajar 

1. SD/MI 6-24 28 

2. SMP/MTs 3-33 32 

3. SMA/MA 3-36 36 
4. SMK 3-72 36 

5. SDLB 6 5 

6. SMPLB 3 8 
7. SMALB 3 8  

3. Buku Teks Pelajaran 
Buku teks pelajaran digunakan untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik. 

4. Pengelolaan Kelas dan Laboratorium 
a. Guru wajib menjadi teladan yang baik bagi 

peserta didik dalam menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
serta mewujudkan kerukunan dalam 
kehidupan bersama.  



b. Guru wajib menjadi teladan bagi peserta 

didik dalam menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, 

damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.  

c. Guru menyesuaikan pengaturan tempat 
duduk peserta didik dan sumber daya lain 
sesuai dengan tujuan dan karakteristik 
proses pembelajaran.  

d. Volume dan intonasi suara guru dalam 
proses pembelajaran harus dapat didengar 
dengan baik oleh peserta didik. 

e. Guru wajib menggunakan kata-kata santun, 
lugas dan mudah dimengerti oleh peserta 
didik.  

f. Guru menyesuaikan materi pelajaran 
dengan kecepatan dan kemampuan belajar 

peserta didik.  
g. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, 

kenyamanan, dan keselamatan dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran.  
h. Guru memberikan penguatan dan umpan 

balik terhadap respons dan hasil belajar 
peserta didik selama proses pembelajaran 
berlangsung.  



i. Guru mendorong dan menghargai peserta 

didik untuk bertanya dan mengemukakan 
pendapat.  

j. Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi. 
k. Pada tiap awal semester, guru menjelaskan 

kepada peserta didik silabus mata pelajaran; 

dan  
l. Guru memulai dan mengakhiri proses 

pembelajaran sesuai dengan waktu yang 
dijadwalkan. 

 
B. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan 
implementasi dari RPP, meliputi kegiatan 
pendahuluan, inti dan penutup.  
1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: 
a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;  
b. memberi motivasi belajar peserta didik 

secara kontekstual sesuai manfaat dan 
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-

hari, dengan memberikan contoh dan 
perbandingan lokal, nasional dan 
internasional, serta disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang peserta didik;  

c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari;  

d. menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai; dan  



e. menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
 

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan inti menggunakan model 
pembelajaran, metode pembelajaran, media 
pembelajaran, dan sumber belajar yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik 
dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan 
tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau 
saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan 

(discovery) dan/atau pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan 
masalah (project based learning) disesuaikan 

dengan karakteristik kompetensi dan jenjang 
pendidikan.  
a. Sikap 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka 
salah satu alternatif yang dipilih adalah 
proses afeksi mulai dari menerima, 
menjalankan, menghargai, menghayati, 

hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas 
pembelajaran berorientasi pada tahapan 
kompetensi yang mendorong peserta didik 
untuk melakuan aktivitas tersebut. 

b. Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas 
mengetahui, memahami, menerapkan, 
menganalisis, mengevaluasi, hingga 

mencipta. Karakteritik aktivititas belajar 
dalam domain pengetahuan ini memiliki 



perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas 

belajar dalam domain keterampilan. Untuk 
memperkuat pendekatan saintifik, tematik 
terpadu, dan tematik sangat disarankan 

untuk menerapkan belajar berbasis 
penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry 

learning). Untuk mendorong peserta didik 

menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, 
baik individual maupun kelompok, 
disarankan yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based 

learning).  
c. Keterampilan 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan 
mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi 
(topik dan sub topik) mata pelajaran yang 
diturunkan dari keterampilan harus 
mendorong peserta didik untuk melakukan 

proses pengamatan hingga penciptaan. 
Untuk mewujudkan keterampilan tersebut 
perlu melakukan pembelajaran yang 
menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry 

learning) dan pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan 
masalah (project based learning). 

 
 
 
 
 



3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta 
didik baik secara individual maupun kelompok 
melakukan refleksi untuk mengevaluasi:  
a. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan 

hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya 
secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil 
pembelajaran yang telah berlangsung;  

b. memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran; 
c. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok; dan  

d. menginformasikan rencana kegiatan 
pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

BAB V 
 

PENILAIAN PROSES DAN HASIL 
PEMBELAJARAN 

 
Penilaian proses pembelajaran menggunakan 
pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang 

menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar 

secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen 
tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan 
perolehan belajar peserta didik yang mampu 
menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) 

pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring 
(nurturant effect) pada aspek sikap. 4.  



Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk 

merencanakan program perbaikan (remedial) 

pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan 

konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan 
sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran 
sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi 

proses pembelajaran dilakukan saat proses 
pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar 
pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, 
dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat 

proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran 
dengan menggunakan metode dan alat: tes 
lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir 
diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi 

hasil pembelajaran. 
 

BAB VI 
 

PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 
 
Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui 
kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, 
serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. 

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh 
kepala satuan pendidikan dan pengawas. 
1. Prinsip Pengawasan 

Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan 

transparan guna peningkatan mutu secara 
berkelanjutan. 
 
 

 



2. Sistem dan Entitas Pengawasan 

Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala 
sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.  
a. Kepala Sekolah, Pengawas dan Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan 
pengawasan dalam rangka peningkatan mutu.  

b. Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan 

pengawasan dalam bentuk supervisi akademik 
dan supervise manajerial. 

3. Proses Pengawasan 
a. Pemantauan 

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan 
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 
penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan 
dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok 

terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, 
wawancara, dan dokumentasi.  

b. Supervisi 

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada 
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 
hasil pembelajaran yang dilakukan melalui 
antara lain, pemberian contoh pembelajaran di 

kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.  
c. Pelaporan 

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan 

evaluasi proses pembelajaran disusun dalam 
bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut 

pengembangan keprofesionalan pendidik secara 
berkelanjutan. 
 



d. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan 
dalam bentuk: 

1) Penguatan dan penghargaan kepada guru 

yang menunjukkan kinerja yang memenuhi 
atau melampaui standar; dan  

2) pemberian kesempatan kepada guru untuk 

mengikuti program pengembangan 
keprofesionalan berkelanjutan. 

 
 

MENTERI PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
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Salinan sesuai dengan aslinya,  
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Organisasi Kepala Biro 
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SALINAN 
 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 23 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai 

penilaian pendidikan perlu 

disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan 

dalam penilaian hasil belajar; 

b. bahwa dalam rangka 
pengendalian mutu penilaian 
hasil belajar peserta didik oleh 

pendidik, satuan pendidikan, 
dan pemerintah perlu 
menyusun standar penilaian 
pendidikan; 



c. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang 
Standar Penilaian Pendidikan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 
41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan 



(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 
45 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 

5670); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG 
STANDAR PENILAIAN 

PENDIDIKAN 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria 

mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, 
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 
belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar 
dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian 
hasil belajar peserta didik.  



3. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta 

didik, antara peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

4. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk 

mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik 
secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran 
untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil 
belajar Peserta Didik.  

5. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 
peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar 
dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 

6. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya 
disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang 
ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu 

pada standar kompetensi kelulusan, dengan 

mempertimbangkan karakteristik peserta didik, 
karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan 
pendidikan. 

 

BAB II 
LINGKUP PENILAIAN 

 
Pasal 2 

 
Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah terdiri atas:  
a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; 
b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 
c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. 

 



Pasal 3 
 
(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek:  
a. sikap; 
b. pengetahuan; dan 
c. keterampilan. 

(2) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif 

mengenai perilaku peserta didik. 

(3) Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta 

didik.   

(4) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengukur kemampuan peserta didik 

menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas 

tertentu. 

(5) Penilaian pengetahuan dan keterampilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, 

dan/atau Pemerintah. 
 

 

 
 
 



BAB III 

TUJUAN PENILAIAN 
 

Pasal 4 
 
(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk 

memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan 

belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik 

secara berkesinambungan. 

(2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan 

bertujuan untuk menilai pencapaian Standar 

Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. 

(3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan 

untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara 

nasional pada mata pelajaran tertentu. 
 

BAB IV 

PRINSIP PENILAIAN 
 

Pasal 5 
 
Prinsip penilaian hasil belajar: 

a. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang 

mencerminkan kemampuan yang diukur;  
b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur 

dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi 

subjektivitas penilai; 

c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau 

merugikan peserta didik karena berkebutuhan 

khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, 



budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan 

gender. 

d. terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu 

komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran;  
e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria 

penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat 

diketahui oleh pihak yang berkepentingan;  
f. menyeluruh  dan  berkesinambungan,  berarti  

penilaian mencakup semua aspek kompetensi 

dengan menggunakan berbagai teknik penilaian 

yang sesuai, untuk memantau dan menilai 

perkembangan kemampuan peserta didik; 

g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-

langkah baku;  
h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan  
i. akuntabel, berarti penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, 

prosedur, teknik, maupun hasilnya. 

 

 
 
 
 

 
 



BAB V 

BENTUK PENILAIAN 

 

Pasal 6 
 
(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan 

dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, 

dan/atau bentuk lain yang diperlukan.  
(2) 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, 

tengah semester, akhir semester, akhir tahun. 

dan/atau kenaikan kelas.  
(3) Pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur 

lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait. 

 
Pasal 7 

 
(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan 

dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah.  
(2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan 

pendidikan.  



(3) Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian 

oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh 

pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) untuk melakukan perbaikan dan/atau 

penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan.  
(4) Dalam rangka perbaikan dan/atau penjaminan 

mutu pendidikan sebagai mana yang dimaksud pada 

ayat (3), satuan pendidikan menetapkan kriteria 

ketuntasan minimal serta kriteria dan/atau kenaikan 

kelas peserta didik. 
 
 

Pasal 8 
 
(1) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan 

dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain 

yang diperlukan.  
(2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam 

bentuk Ujian Nasional digunakan sebagai dasar 

untuk:  
a. pemetaan mutu program dan/atau satuan 

pendidikan; 

b. pertimbangan seleksi masuk ke jenjang 

pendidikan berikutnya; dan  

c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada 

satuan pendidikan dalam upayanya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 



BAB VI 

MEKANISME PENILAIAN 
 

Pasal 9 
 
(1) Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik: 

a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik 
dilakukan pada saat penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan 
silabus;  

b. penilaian aspek sikap dilakukan melalui 
observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain 
yang relevan, dan pelaporannya menjadi 
tanggungjawab wali kelas atau guru kelas; 

c. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui 

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

d. penilaian keterampilan dilakukan melalui 
praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau 
teknik lain sesuai dengan kompetensi yang 
dinilai; 

e. peserta didik yang belum mencapai KKM 
satuan pendidikan harus mengikuti 
pembelajaran remedi; dan  

f. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan 
keterampilan peserta didik disampaikan dalam 
bentuk angka dan/atau deskripsi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian 

oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun 

oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi 



dengan Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian. 

 
Pasal 10 

 
(1) Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan 

pendidikan: 

a. penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta 
didik melalui rapat dewan pendidik; 

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan 

pada semua mata pelajaran mencakup aspek 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

c. penilaian pada akhir jenjang pendidikan 
dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah; 

d. laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir 

semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat 

dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh 

Satuan Pendidikan dan hasil penilaian oleh 

Pendidik; dan  
e. kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari 

satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat 

dewan pendidik.  
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian 

oleh satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang 

disusun oleh Direktorat Jenderal terkait 

berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian. 
 
 
 



Pasal 11 
 
Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah: 
a. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan 

dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk 
lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan;  

b. penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi 

terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi 
lulusan.  

c. hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam 
bentuk sertifikat hasil UN;  

d. hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan 
untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses 
pembelajaran; 

e. hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan sebagai dasar untuk: pemetaan mutu 
program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan 
seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; serta 

pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan 
pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan 
mutu pendidikan; 

f. bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah 

dapat dilakukan dalam bentuk survei dan/atau 
sensus; dan  

g. bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah 
diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
 
 
 

 



BAB VI 

PROSEDUR PENILAIAN 
 

Pasal 12 
 
(1) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: 

a. mengamatiperilaku peserta didik selama 
pembelajaran; 

b. mencatatperilaku peserta didik dengan 
menggunakan lembar observasi/ pengamatan; 

c. menindaklanjuti hasil pengamatan; dan 
d. mendeskripsikan perilaku peserta didik. 

 
(2) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui 

tahapan: 
a. menyusun perencanaan penilaian; 

b. mengembangkan instrumen penilaian; 
c. melaksanakan penilaian; 

d. memanfaatkan hasil penilaian; dan 
e. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka 

dengan skala 0-100 dan deskripsi.  
(3) Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui 

tahapan: 

a. menyusun perencanaan penilaian; 
b. mengembangkan instrumen penilaian; 
c. melaksanakan penilaian; 
d. memanfaatkan hasil penilaian; dan 

e. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka 
dengan skala 0-100 dan deskripsi. 

 
 

 
 



Pasal 13 
 
(1) Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar 

oleh pendidik dilakukan dengan urutan:  
a. menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu 

pada RPP yang telah disusun; 
b. menyusun kisi-kisi penilaian; 
c. membuat instrumen penilaian berikut 

pedoman penilaian; 
d. melakukan analisis kualitas instrumen; 
e. melakukan penilaian; mengolah, menganalisis, 

dan menginterpretasikan hasil penilaian; 

g. melaporkan hasil penilaian; dan 
h. memanfaatkan laporan hasil penilaian. 

(2) Prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan 
pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan 

kegiatan dengan urutan: 
a. menetapkan KKM; 
b. menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran; 
c. menyusun instrumen penilaian dan pedoman 

penskorannya; 
d. melakukan analisis kualitas instrumen; 
e. melakukan penilaian; 
f. mengolah, menganalisis, dan 

menginterpretasikan hasil penilaian; 
g. melaporkan hasil penilaian; dan 
h. memanfaatkan laporan hasil penilaian. 

(3) Prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah 

dilakukan dengan urutan: 
a. menyusun kisi-kisi penilaian; 
b. menyusun instrumen penilaian dan pedoman 

penskorannya; 



c. melakukan analisis kualitas instrumen; 

d. melakukan penilaian; 
e. mengolah, menganalisis, dan 

menginterpretasikan hasil penilaian; 

f. melaporkan hasil penilaian; dan 
g. memanfaatkan laporan hasil penilaian. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur Penilaian 
oleh Pendidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 

serta Penilaian oleh Satuan Pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal 
terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian. 
 

BAB VII 
INSTRUMEN PENILAIAN 

 
Pasal 14 

 
(1) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik 

dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, 

penugasan perseorangan atau kelompok, dan 
bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik 
kompetensi dan tingkat perkembangan peserta 
didik. 

(2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan 

pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau 
ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan 
substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki 

bukti validitas empirik. 
(3) Instrumen penilaian yang digunakan oleh 

pemerintah dalam bentuk UN memenuhi 



persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan 

memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan 
skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, 
antardaerah, dan antartahun. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 15 
 
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 
2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 16 

 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 
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