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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Profil Guru 

 

 

Kata profil berasal dari bahasa Italia, profile dan profilare, yang berarti gambaran 

garis besar. Arti kata profil antara lain: 

a) Gambaran tampang atau wajah seseorang yang dilihat dari samping. Arti ini 

dilihat dari dunia seni. 

b) Sekumpulan data yang menjelaskan sesuatu dalam bentuk grafik atau tabel. Arti 

ini dilihat dari bidang statistik. 

c) Dalam bidang komunikasi dan bahasa, berarti biografi atau riwayat hidup 

singkat seseorang (Gina, 2004: 4). 

Menurut Uno (2007: 1) guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan 

dalam menata dan mengelolah kelas, yang secara sadar  bertanggung jawab dalam 

mendidik, mengajar, dan membimbing siswa. Orang yang disebut guru adalah 

orang yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu. Jadi yang dimaksud dengan 

profil guru adalah gambaran ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal 

khusus tentang kemampuan guru yang dapat dilihat dalam mengajar. 
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Dalam perspektif kebijakan nasional pemerintah telah melaksanakan empat jenis 

kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah 

No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: 

a. Kompetensi Pedagogi 

Tugas guru yang utama ialah mengajar dan mendidik siswa di kelas dan di 

luar kelas. Guru langsung berhadapan dengan siswa yang memerlukan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap utama untuk menghadapi hidupnya di 

masa depan. Menurut Badan  Standar Nasional Pendidikan (2006: 88), yang 

dimaksud dengan kompetensi Pedagogi adalah: 

Kompetensi dalam pengelolahan siswa yang meliputi (a) pemahaman 

wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman tentang siswa, (c) 

pengembangan kurikulum/silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) evaluasi hasil 

belajar, dan (g) pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki.  

b. Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian, yaitu “ kemampuan kepribadian yang (a) berakhlak 

mulia, (b) mantap, stabil, dan dewasa, (c) arif dan bijaksana, (d) menjadi 

teladan, (e) mengevaluasi kinerja sendiri, (f) mengembangkan diri, dan (g) 

religious.” (BSNP, 2006: 88)  

c. Kompetensi Sosial  

Seorang guru sama seperti manusia lainya adalah makhluk sosial, yang dalam 

kehidupannya berdampingan dengan manusia lainnya. Guru diharapkan 
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memberikan contoh baik terhadap lingkungannya, dengan menjalankan hak 

dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat sekitarnya.  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk: (a) berkomunikasi lisan dan tulisan, (b) menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (c) bergaul secara 

efektif dengan siswa, sesama  pendidikan, tenaga kependidikan, orangtua/wali 

siswa, dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar (BSNP, 2006: 

88).   

d. Kompetensi Profesional  

Tugas guru ialah mengajar pengetahuan kepada siswa. Guru tidak sekedar 

mengetahui materi yang akan diajarkannya, tetapi memahaminya secara luas 

dan mendalam. Oleh karena itu siswa harus selalu memperdalam 

pengetahuannya terkait mata pelajaran yang diampunnya. Menurut Badan 

Standar Nasional Pendidikan (2006: 88) kompetensi professional adalah: 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

meliputi: (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang 

menaungi/koheren dengan materi ajar, (b) materi ajar yang ada dalam 

kurikulum sekolah, (c) hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait, (d) 

penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan (e) kompetisi 

secara professional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan 

budaya nasional (Musfah, 2011: 30 ). 
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Danim (2002 : 32) menguraikan sepuluh kompetensi dasar yang harus dimiliki 

guru yaitu: (a) mengembangkan kepribadian, (b) menguasai landasan 

pendidikan,(c) menguasai bahan pengajaran, (d) menyusun program pengajaran, 

(e) melaksanakan program pengajaran, (f) menilai hasil dan proses belajar-

mengajar, (g) menyelenggarakan program bimbingan, (h) menyelenggarakan 

admistrasi sekolah, ( i) kerjasama dengan sejawat dan masyarakat, dan (j) 

memahami penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.  

 

B.  Kurikulum 2013  

 

Kurikulum ialah sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan 

tujuan, ini, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2011: 7).  

  

 Hamalik (2001: 16) menyatakan bahwa Kurikulum juga disebut sebagai jangka 

waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk 

memperoleh ijazah. Dengan kata lain kurikulum dianggap sebagai jembatan yang 

sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan yang ditandai 

oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran 

ialah sejumlah mata ajaran yang ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk 

memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata ajaran dipandang sebagai pengalaman 

orang tua atau orang-orang pandai masa lampau, yang telah disusun secara 

sistematis dan logis. 
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Implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah yang berkesinambungan dari 

kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan. Penyempurnaan kurikulum sebagai langkah untuk 

mencapai Tujuan Pendidikan Nasional. Perubahan kurikulum dilakukan sebagai 

salah satu langkah mengatasi berbagai persoalan kualitas moral bangsa, kualitas 

sumber daya manusia, dan tantangan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (Kemendikbud, 2013 : 6)  

 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 menuntut kemampuan guru dalam penguasaan 

konsep esensial dan kemampuan pedagogi. Kurikulum 2013 menekankan pada 

domain sikap (spiritual, sosial), domain pengetahuan dan domain keterampilan. 

Keempat aspek ini selanjutnya akan menjadi dasar untuk penyusunan 

Kompetensi Inti (KI) dan penjabarannya menjadi Kompetensi Dasar (KD). 

Dalam kurikulum 2013, panduan pembelajaran dan buku ajar sudah ditetapkan 

dari pusat. Namun demikian guru dituntut untuk tetap dapat mengemas 

pembelajaran yang berorientasi pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan 

(Kemendikbud, 2013: 7). 

 

Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum yang 

berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006yang 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu 

(paduan kurikulum 2013). Latar belakang pengembangan kurikulum 2013 

berasal dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 yaitu kurikulum yang dapat 

menghasilkan insan indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui 
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penguatan sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang terintegrasi (Mendikbud, 

2013: 9).  

 

Karakteristik kurikulum 20 13 meliputi : (1) Isi atau konten kurikulum yaitu 

kompetensi dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) satuan pendidikan 

dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran,(2) 

Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai 

kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan (kognitif dan 

psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, 

kelas dan mata pelajaran, (3) Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi 

yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD/MI, dan untuk mata 

pelajaran di kelas tertentu untuk SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MA, (4) 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar di jenjang pendidikan menengah 

diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada jenjang pendidikan menengah 

berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual (kemampuan kognitif tinggi), 

(5) Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (organizing elements) 

Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan 

untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti, dan (6) Kompetensi Dasar 

yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat 

(reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang 

pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal) diikat oleh kompetensi inti. 

(Hasan, 2013 : 17). 
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Kurnasih (2013 : 43) menyatakan ada beberapa model atau metode pembelajaran 

yang dapat membuat peserta didik aktif dan tentunya dapat dijadikan acuan pada 

proses pembelajaran dikelas untuk kurikulum 2013, antara lain sebagai berikut :  

1.  Metode pembelajaran strategi strategi pembelajaran kolaborasi ini atau 

collaboration learning merupakan strategi yang menempatkan peserta didik 

dalam kelompok kecil dan memberinya tugas dimana mereka saling 

membantu untuk menyelesaikan tugas atau pekerja kelompok. Dan dukungan 

ejawat, keragaman pandangan, pengetahuan dan keahlian sangat membantu 

siswa dalam mewujudkan belajar kolaboratif. Strategi yang dapat diterapkan 

antara lain mencari informasi, proyek, kartu sorir, turnamen, tim kuis, dan 

sebagainya. 

2. Metode pembelajaran individual  

Metode pembelajaran individual atau individual learning memberikan 

kesempatan kepada peserta didik secara mandiri untuk dapat berkembang 

dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan strategi yang dapat 

diterapkan antara lain tugas mandiri, penilaian diri, portopolio, galeri proses 

dan lain sebagainya. 

3.  Metode pembelajaran teman sebaya  

Ada pendapat yang mengataka “ satu mata pelajaran benar-benar dikuasai 

hanya apabila seorang peserta didik mampu mengajarkan kepada peserta didik 

lain”. Dengan mengajar teman sebaya pear learning memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik. Dan tentunya 

pada waktu bersamaan, ia menjadi narasumber bagi temannya. Strategi yang 
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dapat diterapkan antara lain: pertukaran dari kelompok kekelompok, belajar 

melalui Jigsaw, study kasus proyek, pembacaan berita, penggunaan lembar 

kerja, dan lain sebagainya. 

4.  Model pembelajaran sikap  

Aktifitas belajar afektif atau affective learning membantu peserta didik untuk 

menguji perasaan, nilai,dan sikap-sikapnya. Strategi yang dikembangkan dalam 

model pembelajaran ini didesain untuk menumbuhkan kesadaran akan 

perasaan, nilai dan sikap peserta didik. Strategi yang dapat diterapkan antara 

lain : mengamati sebuah alat bekerja atau bahan dipergunakan, penilaian diri 

dan teman, demonstrasi, mengenal diri sendiri, posisi penasehat. 

5.  Metode pembelajaran bermain  

Permainan (game) sangat berguna untuk membentuk kesan dramatis yang 

jarang peserta didik lupakan. Humor atau kejenakan merupakan pintu pembuka 

simpul-smpul kreativitas, dengan latihan lucu, tertawa, tersenyum peserta didik 

akan mudah menyerap pengetahuan yang diberikan. Permainan akan 

membangkitkan energi dan keterlibatan belajar peserta didik. Strategi yang 

dapat diterapkan antara lain : tebak gambar, tebak kata, tebak benda dengan 

stecker yang ditempel dipunggung lawan, teka-teki, sosio drama, dan bermain 

peran. 

6.  Metode pembelajaran kelompok 

 Model pembelajaran kelompok (cooperative learning) sering digunakan dalam 

setiap kegiatan belajar mengajar karena selain hemat waktu juga efektif, apabila 

ji ka metode yang diterapkan sangat memadai untuk pengembangan peserta 
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didik. Metode yang dapat diterapkan sangat memadai untuk perkembangan 

peserta didik. Metode yang dapat diterapkan antara lain : proyek kelompok, 

diskusi terbuka, bermain peran.  

7. Metode pembelajaran mandiri  

Model pembelajaran mandiri (independent learning) peserta didik belajar atas 

dasar kemauan sendiri dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki 

dengan memfokuskan dan merefleksikan keinginan. Strategi yang dapat 

diterapkan antara lain apresiasi-tanggapan, asumsi presumsi, visualisasi mimpi 

atau imajinasi, hingga cakap memperlakukan alat atau bahan berdasarkan 

temuan sendiri atau modifikasi dan imitasi, refleksi karya, melalui kontrak 

belajar, maupun berstruktur berdasarkan tugas yang diberikan (inquiry, 

discovery, recovery).  

8. Model pembelajaran multimodel  

Pembelajaran multimodel dilakukan dengan maksud akan mendapatkan hasil 

yang optimal di bandingkan dengan hanya satu model. Strategi yang 

dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah proyek, modifikasi, simulasi, 

interaktif, elaboratif, partisipatif, magang (cooperative study), integratif, 

produksi, demonstrasi, imitasi, eksperirnsial, kolaboratif .  

 

Pendekatan scientific atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah merupakan 

pendekatan dalam kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, ada yang menjadikan 

scientific sebagai pendekatan ataupun metode. Namun karakteristik dari 

pendekatan scientific tidak berbeda dengan metode scientific (scientific method). 
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Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasikan 

untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintas 

perolehan (proses psikologi) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas 

menerima, menjalankan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

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

menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan 

perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses (Permendikbud
a)

, 

2013: 34). 

 

Pendekatan scientific dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata 

pelajaran. Untuk memperkuat pendekatan scientific diperlukan adanya penalaran 

dan sikap kritis siswa dalam rangka pencarian (penemuan). Agar dapat  disebut 

ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari 

objek yang dapat diobservasi, empiris dan terukur dengan prinsip-prinsip 

penalaran yang spesifik. Karena itu metode ilmiah umumnya memuat rangkaian 

kegiatan koleksi data atau fakta melalui observasi dan eksperimen, kemudian 

menformulasikan dan menguji hipotesis. Sebenarnya apa saja yang dibicarakan 

dengan metode ilmiah merujuk pada adanya fakta, sifat bebas prasangka, sifat 

objektif, dan adanya analisa. Dengan adanya sifat ilmiah seperti ini diharapkan 

kita akan mempunyai sifat kecintaan pada kebenaran yang objektif. Tidak 
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gampang percaya dengan hal-hal yang tidak rasional, ingin tahu, tidak mudah 

membuat prasangka, selalu optimis (Kemendikbud, 2013: 141).  

 

Selanjutnya secara sederhana pendekatan ilmiah merupakan suatu cara atau 

mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan 

pada suatu metode ilmiah. Proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau 

nilai-nilai nonilmiah. Pendekatan nonilmiah dimaksud meliputi semata-mata 

berdasarkan intuisi, akal sehat, prasangka, penemuan, melalui coba-coba dan asal 

berfikir kritis (Kemendikbud, 2013: 142).  

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut:  

a. Mengamati (observasi)  

Metode mengamati mengutamakan proses pembelajaran (meaningfull 

learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media 

obyek secara nyata, siswa senang dan tertantang. Dan mudah pelaksanaanya. 

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa. 

Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Hendaknya 

guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan 

pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. 

Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk 

memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu 

benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih 

kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi (Permendikbud
a)

, 2013: 36).  

b. Menanya  
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Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada 

siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat. Disimak, dibaca atau 

dilihat. Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada 

yang abstrak berkenaan dengan fakta. Konsep, prosedur, atau pun hal lain yang 

lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang 

bersifat hipotestik. Dari situasi ini dimana siswa dilatih menggunakan 

pertanyaan dari guru. Masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan 

pertanyaaan sampai ketingkat dimana siswa mampu mengajukan pertanyaan 

secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui 

kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa. Semakin terlatih dalam 

bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan (Permendikbud
a)

, 

2014: 36). 

 

Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut 

dan beragam dari berbagai sumber yang ditentukan guru sampai yang 

ditentukan siswa, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. 

Kegiatan menanya adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak 

dipaham dari apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik). Adapun kompetensi yang dihrapkan dalam 

kegiatan ini adalah mengembangkan  kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis  yang perlu untuk 

hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat (Permendikbud
a)

, 2014: 36). 
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c.  Mengumpulkan Informasi  

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindakan dari bertanya. 

Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu siswa dapat membaca buku 

yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti , atau 

bahkan melakukan eksperimen. Dan kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi. Aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen. 

Membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/kejadian/, aktivitas 

wawancara dengan narasumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang 

diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 

pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat  

(Permendikbud
a)

, 2013: 37).   

d.  Mengasosiasikan/ Mengelolah Informasi/Menalar 

Kegiatan mengasosiasikan/mengelolah informasi/ menalar adalah memproses 

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan 

dari yang bersifat menambah keluasan dari dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dan berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan 

ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan informasi tersebut. Adapun 
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kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras. Kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan 

berfikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Aktivitas ini juga 

diistilahkan sebagai kegiatan menalar yaitu proses berfikir yang logis dan 

sistematis atas fakta kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh 

simpulan berupa pengetahuan. Aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran 

pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori 

belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran 

merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan 

beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori 

(Permendikbud
a)

, 2013: 37). 

     e.  Menarik Kesimpulan  

  Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

merupakan kelanjutan dari mengolah data atau informasi. Setelah menemukan 

keterkaitan antara informasi dan menemukan berbagai  pola dari keterkaitan 

tersebut. Selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok, atau 

secara individual membuat kesimpulan (Permendikbud
a)

, 2013: 38)  

f.  Mengkomunikasikan 

Pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat 

dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam 

kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil 

tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa 
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atau kelompok siswa tersebut. Kegiatan mengkomunikasikan adalah kegiatan 

menyampaikan hasil pengamatan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tulisan, atau media lainnya. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam 

kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 

berfikir, sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar  (Permendikbud
a)

, 

2013: 38). 

 

C.  Standar Proses Pembelajaran 

 

Menurut Mulyasa (2008: 25) Standar proses adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan 

untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses, baik yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran 

dikembangkan oleh BSNP, dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Secara 

garis besar standar proses pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai 

berikut:  

1.  Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis siswa,  

2. Dalam proses pembelajaran, guru memberikan keteladanan,  
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3. Setiap tahun guru melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan 

pengawasan pembelajaran, untuk terlaksananya proses pembelajaran yag 

efektif dan efisien,  

4. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran 

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, 

sumber belajar, dan penilaian hasil belajar,  

5. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memerhatikan jumlah maksimal siswa 

per kelas dan beban mengajar maksimal per guru, rasio maksimal buku teks 

pembelajaran setiap siswa dan rasio maksimal jumlah siswa per guru,  

6. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya 

membaca dan menulis,  

7. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian, dapat 

berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan per-orangan atau 

kelompok, sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai,  

8. Untuk mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual 

sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester,  

9. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, 

pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. 

D. Perencanaan pembelajaran 

 

 

Perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, 

imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi 



23 
 

dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan 

prilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam 

penyelesaian. Sedangkan pembelajaran atau pengajaran menurut Dageng adalah 

upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam 

pengajaran terdapat kegiatan memilih, mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan 

metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini pada 

dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran (Uno, 2007: 1-2).  

  

Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada 

tuntutan kurikulum, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta 

potensi yang ada di sekolah masing-masing. Hal ini di tentu saja akan  

berimplikasi pada model atau isi perencanaan pembelajaran yang di kembangkan 

oleh setiap guru disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi di setiap sekolah 

(Sukirman, 2008: 3).    

 

Perencanaan harus dilakukan oleh guru untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Untuk 

itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan 

guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang. Sedangkan 

pengajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru 

dalam membimbing, membantu dan mengarahkan siswa untuk memiliki 

pengalaman belajar. Dengan kata lain pengajaran adalah suatu cara bagaimana 

menyiapkan pengalaman belajar bagi siswa (Masjid, 2006: 16).  
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 E. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang 

pengembangannya mengacu pada suatu KD tertentu didalam kurikulum/silabus. 

RPP dibuat dalam rangka pedoman guru dalam mengajar sehingga pelaksanaan 

pelaksanaannya bisa lebih terarah, sesuai dengan KD yang telah ditetapkan. Setiap 

guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan 

sistematis. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih.  Adapun RPP dikembangkan oleh guru, secara mandiri 

ataupun kelompok, di setiap sekolah masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar 

pengembangannya itu sesuai dengan tuntutan dan kondisi para siswanya. 

Pengembangan RPP sebaiknya dilakukan pada setiap awal semester atau awal 

tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam 

setiap awal pelaksanaan pembelajaran (Kosasih, 2014: 144).  

 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi 

Kurikulum dijelaskan bahwa Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah 

rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari  suatu materi pokok 

atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.  RPP mencakup:  

a) Data sekolah, mata pelajaran, dan kelas/semester, b) Materi pokok,  

c) Alokasi waktu, d) Tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian 

kompetensi, e) materi pembelajaran, metode pembelajaran, f)Media, alat dan 

sumber belajar, g) Langkah- langkah kegiatan pembelajaran, h) Penilaian. 
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Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk 

kelas dimana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD dan untuk guru mata 

pelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.  

Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun 

pelajaran, dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap 

awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan secara 

mandiri atau secara berkelompok (Permendikbud
.
 2013: 3).  

 

F. Prinsip Penyusunan RPP  

 

Prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar dalam membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran adalah bahwa perencanaan tersebut harus memenuhi unsur : 

1. Ilmiah  

Ilmiah yaitu keseluruhan materi yang dikembangkan atau direncanakan oleh 

guru termasuk kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus dan rencana 

pelaksanaan serta pembelajaran, harus benar dan dapat di pertanggung 

jawabkan secara keilmuan.  

2. Relevan  

Relevan yaitu bahwa setiap materi memiliki ruang lingkup atau cakupan dan 

sistematikanya atau urutan penyajian.  

3. Sistematis  

Sistematis yaitu unsur perencanaan baik untuk perencanaan jenis silabus 

maupun rencana pelaksanaan pembelajaran, antara unsur  yang satu dengan 



26 
 

unsur yang lainnya harus saling terkait, mempengaruhi, menentukan dan satu 

kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan atau kompetensi.  

4.  Konsisten  

Konsisten yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem 

pembelajaran.  

5. Memadai 

Memadai yaitu cakupan indikator , materi pokok, sumber belajar, dan sistem 

penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.  

6. Aktual dan kontekstual 

Aktual dan kontekstual yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman 

belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan 

ilmu, teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang 

terjadi. 

7. Fleksibel  

Fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus maupun rencana pelaksanaan 

pembelajaran harus dapat mengkomodasi keragaman siswa, guru, serta 

dinamika perubahan yang terjadi disekolah.  

8. Menyeluruh  

Menyeluruh yaitu komponen rencana pelaksanaan pembelajaran harus 

mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kompetensi, afektif, dan psikomotor) 

(Hernawan, 2007:  45).    
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G. Komponen dan Sistematika RPP 

 

RPP setidak-tidaknya memuat komponen-komponen berikut, yakni (a) tujuan 

pembelajaran, (b) materi pembelajaran, (c) metode pembelajaran, (d) sumber 

belajar, dn (e) penilaian. Komponen-komponen tersebut secara operasional 

diwujudkan dalam bentuk format berikut ini (Kosasih, 2014: 145).  

Sekolah  : 

Mata Pelajaran : 

Kelas/Semester :  

Kelas/Semester : 

Materi Pokok : 

Alokasi Waktu : 

 

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 
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3. Sumber Belajar 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  

1. Pertemuan Kesatu:  

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…..Menit)  

b. Kegiatan inti       (…..)  

c.  Penutup         (…..) 

2. Pertemuan Kedua: 

a. Pendahuluan/Kegiatan awal   (……Menit) 

b. Kegiatan Inti         (……) 

c. Penutup         (……) 

H. Penilaian  

1. Jenis/teknik penilaian 

2. Bentuk instrument dan instrumen 

3. Pedoman Penskoran.  

 

Berdasarkan format di atas, RPP meliputi komponen-komponen berikut:  

1. Identitas Mata Pelajaran 

Identitas mata pelajaran, meliputi nama sekolah, kelas, semester, mata 

pelajaran, materi pokok, dan jumlah pertemuan.  

2. Kompetensi Inti (KI)  

KI menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

harus dicapai siswa pada setiap kelas dan lebih lanjut dirinci dalam kompetensi 

dasar mata pelajaran. KI mencakup tiga ranah: spiritual-sosial (sikap, KI-1, KI-

2), pengetahuan, keterampilan (KI-4). Keempat kompetensi itu dapat dikutip 

seutuhnya dari kurikulum. Namun, untuk keefektifan pengutipan KI cukup 

untuk RPP bagian depan; pada RPP selanjutnya bias dikosongkan.  
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3.  Kompetensi Dasar  

Kompetensi dasar (KD) adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa 

dalam mata pelajaran tertentu. KD berfungsi rujukan perumusan tujuan dan 

penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 

4. Tujuan Pembelajaran  

Tujuan pembelajaran merupakan arah atau sasaran dari suatu kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, rumusannya harus jelas dan lengkap, yakni 

meliputi unsur siswa (audiens), perilaku yang diharapkan (behavior), kondisi 

atau cara belajar siswa (condition), dan tingkat pencapaiannya, baik secara 

kualitatif ataupun kuantitatif (degree). Oleh karena itu, rumusan tujuan sering 

dinyatakan dengan ABCD (audiens, behavior, condition, degree) (Kosasih, 

2014: 146).  

5.  Indikator Pencapaian kompetensi  

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur untuk menunjukan 

ketercapaian suatu KD. Indikator juga berfungsi sebagai penanda ketercapaian 

suatu tujuan pembelajaran. Dengan demikian, indikator seharusnya diturunkan 

dari KD atau dari tujuan pembelajaran, yang mencakup ranah efektif, kognitif, 

dan psikomotor. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional, yakni kata kerja yang dapat diamati dan 

diukur melalui proses penilaian (Kosasih, 2014: 147). 
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6. Materi Ajar  

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

dituliskan dalam bentuk butir-butir sesuai dengan KD atau rumusan indikator 

pencapaian kompetensi.  

a. Fakta merupakan contoh atau model berkenaan dengan suatu meteri ajar 

b. Konsep merupakan definisi, pengertian, atau batasan tentang 

kata/peristilahan yang ada dalam materi ajar 

c. Prinsip merupakan aturan atau kaidah berkenaan dengan suatu materi ajar 

d. Prosedur merupakan langkah-langkah berkenaan suatu materi ajar.  

7. Alokasi Waktu  

Alokasi waktu berarti lamanya proses pembelajaran yang diperlukan di dalam 

setiap pertemuan. Pada setiap tingkah, alokasi waktu berbeda-beda. Dalam 

kurikulum 2013, misalnya, alokasi waktu untuk SMP/MTs = 35 menit, 

SMA/MA/SMK/MA = 45 menit. Banyak alokasi waktu atau jumlah jam 

pelajaran ditentukan oleh kompleksitas materi yang harus dikembangkan guru 

untuk setiap KD-nya. KD yang berada pada KI-4 cenderung lebih kompleks 

dari pada KD dalam lingkup KI-3. Oleh karena itu, untuk jumlah pertemuannya 

relative lebih banyak (Kosasih, 2014: 148). 

8. Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran merupakan cara tau langkah-langkah pembelajaran yang 

akan digunakan guru untuk mencapai sesuatu kompetensi tertentu. Terdapat 

beberapa nama metode pembelajaran, misalnya, ceramah, diskusi, ltihan, Tanya 

jawab, timulus, demontrasi, percobaan laboratorium, presentasi, observasi 
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karyawisata. Pemilihan metode-metode tersebut hendaknya mempertimbangkan 

karakteristik dari setiap KD atau Indikator pembelajaran di samping kondisi 

siswa itu sendiri, lingkungan sekolah, dan ketersediaan alokasi jam belajar.  

a. Memerhatikan karakteristik KD 

b. Memerhatikan kondisi siswa dan lingkungan sekolah 

c. Mempertimbangkan alokasi waktu 

9. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

a. Media adalah sarana yang berfungsi sebagai pengantar materi pembelajaran, 

misalnya LCD, benda tiruan, papan tulis, kertas karton, torso, televisi.  

b. Alat adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti spidol, 

penggaris, penghapus, busur, mikroskop.  

c. Sumber yang dimaksud bias berupa orang (narasumber), buku referensi, 

alam, peristiwa, sosial budaya.  

10. Kegiatan Pembelajaran  

Komponen ini mencakup tiga bagian umum, yakni pendahuluan, inti, dan 

penutup.  

a. Kegiatan pendahuluan  

pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran. Di dalamnya terdapat langkah pengondisian kesiapan siswa 

serta penumbuhan motivasi belajar, misalnya dengan penyampaian 

tujuan/manfaat belajar. Mungkinjuga dengan menyajikan suatu tayangan 

yang menarik minat siswa, pada bagian ini juga, guru dapat mengenalkan 
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materi pelajaran materi dan pengaitannya dengan materi sebelumnya 

(apersepsi). Alokasi waktu berkisar antara 10-20 menit.  

b.  Kegiatan Inti  

kegiatan inti berisi langkah-langkah pembelajaran utama. Isinya 

menggambarkan kegiatan siswa dan guru selama proses pembelajaran di 

dalam ataupun di luar kelas, sesuai dengan urutan metode pembelajaran 

yang telah direncanakan.  

Pada bagian pula pendekatan saintifik harus tergambar dengan jelas dan 

sistematis, yakni dari mulai proses pengamatan sampai pada tahap 

mengomunikasikan. Meskipun demikian, kelima langkah pada pendekatan 

saintifik itu tidak berarti harus selesai dalam satu-sua pertemuan.  

Dalam kegiatan inti tersebut bias tercakup beberapa pertemuan dan satu 

pertemuannya terdiri atas 1-2 langkah saja dari pelaksanaan pendekatan 

saintifik. Misalnya, pertemuan I, terdiri atas kegiatan pengamatan dan 

menanya; pertemuan II diisi dengan menalar dan mengasosiasi, dan 

pertemuan III (terakhir), berupa kegiatan mengkomunikasikan.  

Banyak sedikitnya jumlah pertemuan pada kegiatan ini sangat bergantung 

pada kompleksitas materinya. Semakin kompleks suati materi, diharapkan 

ssemakin banyak pula jumlah pertemuannya. Hal itu terutama menyangkut 

KD yang berada pada ranah keterampilan (KI-4).  

c. Langkah penutup  
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Langkah penutup diisi dengan kegiatan penyimpulan hasil kegiatan 

pembelajaran oleh guru dan siswa, pelaksanaan penilaian akhir (postest), 

refleksi, dan tidak lanjut.  

a.  Kesimpulan merupakan perumusan garis-garis besar ataupunpokok-pokok 

materi pelajaran yang telah dilakoni siswa. Kesimpuln juga dapat berupa 

pemaknaan kembali atas hasil-hasil belajar siswa.  

b.  Penilaian akhir dapat dilakukan secara lisan ataupuntertulis sesuai dengan 

butir-butir soal yang telah dipersiapkan sebelumnya, khususnya untuk 

ranah pengetahuan.  

c.  Refleksi berupa peninjauan ulang terhadap manfaat pembelajaran yang 

diperoleh siswa, serta kelebihan dan kekurangan siswa di dalam menjalani 

proses pembelajaran.  

d. Tindak lanjut berupa penyampaian tugas-tugas ataupun saran-saran guru 

untuk mengatasi kekurangan siswa dalam belajar. Mungkinan pula berupa 

rekomendasi pada siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar.  

11. Penilaian  

Sesuai dengan karakteristiknya, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

penilaian autentik. Aspek yang dinilai mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan siswa. Penilaian lebih utama berlangsung dalam proses 

pembelajaran di samping mungkin pula dijalankan pada akhir pembelajaran, 

khususnya untuk aspek pengetahuan. Bentuk instrumennya berupa format 

penilaian di samping berbentuk butir-butir soal dengan produk berupa 

aktivitas dan karya siswa (Kosasih, 2014: 145-151).  
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H. Langkah-langkah Pengembangan RPP  

 

Langkah-Langkah Pengembangan RPP adalah sebagai berikut:  

1. Mengkaji Silabus  

2. Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD 

sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap 

lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, 

di dalam silabus dirumuskan kegiatan siswa secara umum dalam pembelajaran 

berdasarkan standar proses. Kegiatan siswa ini merupakan rincian dari 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. Kegiatan 

inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-

langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yang membuat siswa aktif 

belajar. Pengkajian terhadap silabus meliputi perumusan indikator KD dan 

penilaiannya. 

3. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran  

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD 

dengan mempertimbangkan: (a) Potensi siswa, (b) Relevansi dengan 

karakteristik daerah, (c) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, 

sosial, dan spritual siswa, (d) Kebermanfaatan bagi siswa, (e) Struktur 

keilmuan, (f) Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, (g) 

Relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan, (h) Alokasi 

waktu (Poerwati, 2013: 145). 
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4. Menentukan Tujuan  

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan 

untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak 

mengandung dua aspek: Audience (peserta didik) dan Behavior (aspek 

kemampuan).  

5. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang 

melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar siswa, siswa 

dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka 

pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui 

penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat 

padasiswa. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai 

siswa.  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut:  

a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para   

pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran 

secara profesional.  

b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang 

dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di 

silabus.  
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c. Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario 

langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan 

ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup. 

Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. 

Untuk pembelajaran yang bertujuan menguasai prosedur untuk melakukan 

sesuatu, kegiatan pembelajaran dapat berupa pemodelan/demonstrasi oleh 

guru atau ahli, peniruan oleh peserta didik, pengecekan dan pemberian 

umpan balik oleh guru, dan pelatihan lanjutan.  

6. Penjabaran Jenis Penilaian  

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian 

KD siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan 

kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau 

produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap 

pembelajaran siswa didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian 

portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang 

pendidikan dasar dan menengah.  

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, 

dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan 
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secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang 

bermakna dalam pengambilan keputusan (Poerwati, 2013: 146). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu sebagai 

berikut:  

a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD KD 

pada KI-3 dan KI-4.  

b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa 

dilakukan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk 

menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. 

c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 

Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya 

dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta 

untuk mengetahui kesulitan peserta didik. Hasil penilaian dianalisis untuk 

menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses 

pembelajaran berikutnya, program remedi bagi siswa yang pencapaian 

kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta 

didik yang telah memenuhi ketuntasan. 

Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang 

ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran 

menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus 

diberikan baik pada proses misalnya teknik wawancara, maupun produk 

berupa hasil melakukan observasi lapangan (Poerwati, 2013: 147).  
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7. Menentukan Alokasi Waktu  

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkanpada jumlah minggu 

efektif dan alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan 

mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan 

tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus 

merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh 

peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan 

disesuaikan lagi di RPP.  

8. Menentukan Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, 

serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya (Poerwati, 2013: 148). 

 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam 

upaya mencapai kompetensi dasar (KD).  Setiap guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 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 setiap KD yang 

dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.  Guru merancang 

penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan 

distuan pendidikan. (Poerwati, 2013: 150). 
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Berdasarkan PP 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan 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”.  Sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Standar Proses dijelaskan bahwa 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 

dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).  Setiap guru pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, 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 siswa 

(Permendiknas, 2013: 3).  

 


