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ABSTRAK

Paradigma bam pembelajaran kita adalah beralihnya

bentuk pengajaran ke pembelajaran. Paradigma baru ini,

memberikan peran lebih banyak kepada siswa untuk
mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya. Keberhasilan

dalam melaksanakan proses belajar mengajar tidak dapat

dilepaskan dari proses perencanaan pembelajaran yang meliputi

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP

memuat sekurang-kurangnya: tujuan pembelajaran, materi

pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar dan
penilaian hasil belajar.

Silabus pada dasarnya mempakan rencana
pembelajaran jangka panjang pada suatu dan/atau kelompok mata
pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi,
kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan
sumber/bahan/alat belajar. Silabus sebagai suatu rencana
pembelajaran diperlukan sebab proses pembelajaran di sekolah
dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain

itu, proses pembelajaran sendiri pada hakikatnya mempakan
suatu proses yang ditata dan diatur sedemikian mpa menumt
langkah-iangkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat
mencapai hasil yang diharapkan dan kompetensi dasar dapat
tercapai secara efektif. Dalam penyusunan silabus didasarkan
atas pertimbangan yang matang supaya siswa memiliki

pengalaman belajar yang bermakna. Silabus yang dikembangkan
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dengan tepat dan efektif akan sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen
dalam silabus tersebut haws disusun dan dikembangkan secara

sistematis dan sistemik, dan dalam pengembangannya hams
berorientasi pada standar kompetensi dan kompetensi dasaryang
telah dikembangkan oleh BSNP serta nilai-nilai karakter.

RPP mempakan suatu rencana kegiatan kelas yang
dirancang oleh guru dan berisi tahap demi tahap mengenai segala

sesuatu yang dilakukan oleh gum bersama siswa terkait dengan
materi pokok yang akan diajaikan. Dalam RPP telah tercermin
tujuan pembelajaran bempa indikator dan langkah-langkah yang

mencerminkan pembelajaran aktif serta penilaian proses dan hasil
(authentic assessment).

KataKunci: Pembelajaran, Silabus, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP)

PENGANTAR

Paradigma baru pembelajaran kita adalah beralihnya

bentuk pengajaran ke pembelajaran. Paradigma baru ini,

memberikan peran lebih banyak kepada siswa untuk
mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya. Keberhasilan

dalam melaksanakan proses belajar mengajar tidak dapat
dilepaskan dari proses perencanaan pembelajaran yang meliputi
Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP
memuat sekurang-kurangnya: tujuan pembelajaran, materi
pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar dan
penilaian hasil belajar.

Silabus pada dasarnya merupakan rencana pembelajaran

jangka panjang pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran

tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar,

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator,

penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus
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sebagai suatu renrana pembelajaran diperlukan sebab proses

pembelajaran di sekolah dilaksanakan dalam jangka waktu yang

sudah ditentukan. Selain itu, proses pembelajaran sendiri pada
hakikatnya merupakan suatu proses yang ditata dan diatur
sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam

pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan dan
kompetensi dasar dapat tercapai secara efektif.

Tulisan ini dimaksudkan memberikan pemahaman

tentang seluk-beluk Silabus dan RPP terutama bagaimana

dikembangkan agar memuat nilai-nilai karakter. Pembahasan

diawali dengan konsep dan prosedur silabus kemudian

dilanjutkan konsep dan prosedur pengembangan RPP. Dengan

mempelajari artikel ini para pembaca akan mersas tertolong

dalam bagaimana pengembangan silabus dan RPP berdasarkan

standar proses dan bermuatan nilai/karakter.

SILABUS

Silabus merupakan produk utama dari pengembangan
kurikulum sebagai suatu rencana tertulis pada suatu satuan
pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk
pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pem-belajaran.
Silabus dapat dikatakan sebagai kurikulum ideal (ideal/potential
curriculum), sedangkan proses pembelajaran merupakan
kurikulum aktual (actual/real curriculum).

Silabus juga merupakan hasil atau produk pengem-
bangan disain pembelajaran, seperti Pola Dasar Kegiatan Belajar
Mengajar (PDKBM) dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran
(GBPP). Dalam silabus tersebut memuat komponen-komponen
minimal dari kurikulum satuan pendidikan. Untuk mengadakan

pengkajian terhadap kurikulum yang sedang dilaksanakan pada
su-atu satuan pendidikan, bisa dilakukan melalui penelaahan

silabus yang telah dikembangkan dan diberlakukan. Dari
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pengkajian terhadap silabus bisa mem-berikan berbagai

informasi, di antaranya dapat dilihat apakah kurikulum se-bagai
suatu teori telah diterjemahkan dengan baik. Melalui silabus

dapat dite-laah standar kompetensi dan kompetensi yang akan

dicapai, materi yang akan dikembangkan, proses yang
diharapkan terjadi, serta bagaimana cara mengu-kur keberhasilan
belajar. Dari silabus juga akan tampak apakah hubungan an-tara

satu komponen dengan komponen lainnya harmonis atau tidak.

Karena itu kedudukan silabus dalam telaah kurikulum tingkat
satuan pendidikan sa-ngatlah penting.

Silabus merupakan salah satu tahapan dalam
pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, khususnya
untuk menjawab "apa yang harus dipelajari?", juga merupakan

penjabaran lebih lanjut tentang pokok-pokok program dalam satu

mata pelajaran yang diturunkan dari standar kompetensi dan
kom-petensi dasar yang telah ditetapkan ke dalam rincian

kegiatan dan strategi pembelajaran, kegiatan dan strategi
penilaian, dan pengalokasian waktu.

Silabus pada dasamya merupakan program yang bersifat

makro yang ha-rus dijabarkan lagi ke dalam program-program

pembelajaran yang lebih rinci, yaitu rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP). Silabus merupakan program yang

dilaksanakan untuk jangka waktu yang cukup panjang (satu
semester), menjadi acuan dalam mengembangkan RPP yang
merupakan program untuk jangka waktu yang lebih singkat.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu

dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup
standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembe-
lajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi

waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan

penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam
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materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan
indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

Manfaat Silabus

Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas,
pada dasarnya silabus merupakan acuan utama dalam suatu
kegiatan pembelajaran. Beberapa manfaat dari silabus ini, di
antaranya:

a. Sebagai pedoman/acuan bagi pengembangan
pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP,
pengelolaan kegiatan pembelajaran, penye-diaan sumber
belajar, dan pengembangan sistem penilaian.

b
. Memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program

yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran.

c. Sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan
suatu program pembelajaran.

d
. Dokumentasi tertulis (written document) sebagai

akuntabilitas suatu program pembelajaran.

Prinsip Pengembangan Silabus

Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan

beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan

menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam

pengembangan silabus ini, yaitu: ilmiah, relevan, sistematis,

konsisten, memada\l adequate, aktual/kontekstual, fleksibel, dan

menyeluruh.

Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut yaitu:
a. Ilmiah, maksudnya bahwa keseluruhan materi dan

kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar

dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
Mengingat silabus berisikan garis-garis besar isi/materi
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pembelajaran yang akan dipelajari siswa, maka materi/isi
pembelajaran tersebut harus memenuhi kebenaran

ilmiah. Untuk itu, dalam penyusunan silabus disarankan

melibatkan ahli bidang keilmuan masing-masing mata
pelajaran agar materi pembelajaran tersebut memiliki

validitas yang tinggi.

b. Relevan, maksudnya bahwa cakupan, kedalaman, tingkat
kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus

harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik,

intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.

c. Sistematis, maksudnya bahwa komponen-komponen

dalam silabus harus saling berhubungan secara

fungsional dalam mencapai kompetensi. Silabus pada
dasarnya merupakan suatu sistem, oleh karena itu dalam

penyusunannya harus dilakukan secara sistematis.

d
. Konsisten, maksudnya bahwa dalam silabus harus

nampak hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas)
antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok,

pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem

penilaian.

e. Memadai, maksudnya bahwa cakupan indikator, materi

pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem
penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian

kompetensi dasar yang pada akhirnya mencapai standar

kompetensi.

f
. Aktual dan Kontekstual, maksudnya bahwa 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.
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g. Fleksibel, maksudnya bahwa keseluruhan komponen

silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik,

pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di
sekolah dan tuntutan masyarakat.

h
. Menyeluruh, maksudnya bahwa komponen silabus

mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif,

afektif, psikomotor).

Langkah-Langkah Penyusunan Silabus

Secara umum proses penyusunan silabus terdiri atas
delapan langkah utama sebagai berikut:

1. Mengisi kolom identitas mata pelajaran

Pada bagian ini perlu dituliskan dengan jelas nama

sekolah, mata pelajaran, ditujukan untuk kelas berapa, pada
semester mana, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Perlu

juga dituliskan standar kompetensi mata pelajaran yang akan
dicapai.

2. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar

Standar kompetensi pada dasarnya merupakan

kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan
penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester

untuk mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar merupakan

sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata

pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator
kompetensi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar ini
berlaku secara nasional, ditetapkan oleh BSNP.

Para pengembang silabus perlu mengkaji secara teliti

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran
dengan memperhatikan hal-hal berikut:
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a. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu

dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu
sesuai dengan urutan yang ada dalam standar isi;

b
. Keterkaitan antara standar kompetensi dan

kompetensi dasar dalam mata pelajaran;

c. Keterkaitan antara standar kompetensi dan

kompetensi dasar antarmata pelajaran.

3. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Materi pokok/pembelajaran ini merupakan pokok-

pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk

mencapai kompetensi dasar dan indikator. Jenis materi pokok
bisa berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau
keterampilan. Materi pokok dalam silabus biasanya
dirumuskan dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang

dibendakan. Untuk mengidentifikasi materi pokok/pembela-
jaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar
dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Potensi peserta didik;

b
. Relevansi dengan karakteristik daerah,

c. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional,
sosial, dan spiritual peserta didik;

d
. Kebermanfaatan bagi peserta didik;

e. Struktur keilmuan;

f
. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi

pembelajaran;

g. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan

tuntutan lingkungan; dan

h
. Alokasi waktu.
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4. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan
bentuk/pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dapat

berupa kegiatan tatap muka maupun bukan tatap muka.

Kegiatan tatap muka, berupa kegiatan pembelajaran dalam
bentuk interaksi langsung antara guru dengan siswa

(ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis, tes). Kegiatan non

tatap muka, berupa kegiatan pembelajaran yang bukan
interaksi langsung guru-siswa (mendemonstrasikan,
mempraktikkan, mengukur, mensimulasikan, mengadakan
eksperimen, mengaplikasikan, menganalisis, menemukan,

mengamati, meneliti, menelaah), kegiatan pembelajaran

kontekstual, dan kegiatan pembelajaran kecakapan hidup.

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan
pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik
melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan

guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka
pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang
dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan
pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta
didik. Pengalaman belajar merupakan aktivitas belajar baik di
dalam maupun di luar kelas. Pengalaman belajar memuat
kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal

yang harus dipertiatikan 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.
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b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan
yang harus dilakukan oleh peserta didik secara
berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.

c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus

sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.

d
. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran

minimal mengandung dua unsur penciri yang

mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar

siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

5. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompeten-

si dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat

diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan

karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan

pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja

operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi.
Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat

penilaian.

6. Penentuan Denis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik
dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan

menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun
lisan

, pengamatan kinetja, pengukuran sikap, penilaian hasil

karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan

portofolio, dan penilaian diri. Penilaian merupakan

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta
didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinam-

bungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam

pengambilan keputusan.
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.
a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian

kompetensi.

b
. Penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu

berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik

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 kompetensi dasar yang telah dimiliki dan

yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa.

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak

lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses
pembelajaran berikutnya, program remedi bagi
peserta didik yang pencapaian kompetensinya di

bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan
bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria
ketuntasan.

e. 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
(keterampilan proses) misalnya teknik wawancara,
maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan
yang berupa informasi yang dibutuhkan.
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7. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi

dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi
waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertim-
bangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman,

tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar.

Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan

perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar

yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

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 menggunakan penggalan silabus sesuai dengan

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata

pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur
kurikulum.

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. Penentuan sumber

belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi

dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembela-

jaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

Format Silabus

Silabus sebagai bagian dalam proses pembelajaran terdiri

dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain.
Komponen silabus yang disarankan terdiri dari: identitas mata
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pelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi ajar,

kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan

sumber belajar. Komponen-komponen tersebut sebaiknya disusun

dalam format dan sistematika yang jelas. Format berkaitan

dengan bentuk penyajian isi silabus, sedangkan sistematika

berkaitan dengan urutan penyajian komponen silabus.

Telah diketahui bersama bahwa komponen-komponen

yang ada dalam silabus meliputi: Standar Kompetensi (SK),

Kompetensi Dasar (KD), materi pokok, kegiatan pembelajaran,

indikator pencapaian kompetensi, penilaian hasil belajar, alokasi

waktu, dan sumber belajar. Dibuat dalam bentuk format sebagai
berikut.

SK KD
Materi

Pokok
Kegiatan

Pembelajaran
Indikator Penilaian

Alokasi

Waktu

Sumber

Belajar

Pada format silabus di atas
, belum tercantum nilai-nilai karakter.

Untuk dapat memfasilitasi terjadinya pembelajaran yang
membantu siswa mengembangkan karakter, maka perlu
ditambahkan nilai-nilai karakter dalam silabus tersebut

. Ada tiga
alternatif penempatan nilai-nilai karakter dalam silabus

, yaitu
sebagai berikut.
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Indikator Peniiaian

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

RPP merupakan langkah-langkah yang harus dikerjakan

oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan kata lain
RPP merupakan pedoman bagi guru dalam kegiatan belajar

mengajar. RPP biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk
memandu guru. RPP dapat digunakan untuk semua mata

pelajaran. Tugas-tugas dalam sebuah RPP ditulis secara rinci
tentang apa yang harus dilakukan oleh guru maupun oleh peserta
didik.

Lebih jelasnya RPP adalah rencana atau program yang

disusun oleh guru untuk satu atau dua pertemuan, untuk
mencapai target satu kompetensi dasar. RPP diturunkan dari
silabus yang telah disusun dan bersifat aplikatif di kelas. RPP

berisi gambaran tentang kompetensi dasar yang akan dicapai,
yang dijabarkan pada indikator, tujuan, materi, skenario
pembelajaran tahap demi tahap serta authentic assesmentnya.

Gambaran selama ini bahwa Rencana Pelaksanan

Pembelajaran adalah laporan untuk Kepala Sekolah atau pihak
lain harus dibuang jauh-jauh. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
harus dipersiapkan oleh guru di semua jenjang pendidikan, alat

apa yang harus di bawa, berapa banyak, ukuran berapa dan

67

agus
putih-2

agus
putih-2

agus
putih-2

agus
putih-2



Penyusunan Perangkat Pembelajaran Bernuansa Nilai Karakter(Slameto)

langkah-langkah apa yang akan dikerjakan siswa. RPP betul-betul
merupakan perencanaan pribadi guru tentang apa yang akan
dilakukannya bersama siswa baik di dalam kelas maupun di luar

kelas (out door). RPP berfungsi sebagai acuan atau pedoman
untuk melaksanakan proses pembelajaran.

Tujuan pembuatan RPP adalah mempermudah,
memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar.
Dengan menyusun RPP secara profesional, sistematik dan
berdayaguna maka guru akan mampu melihat, mengamati,
menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai

kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi Rencangan
Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk
melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan
berjalan secara efektif dan efisien serta untuk meningkatkan hasil
belajar sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.

Prinsip-Prinsip Penyusunan RPP
a. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis
kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat,

motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi,
gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar

belakang budaya, norma,nilai, dan/atau lingkungan peserta
didik.

b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat

pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat,

kreativitas, inisiatif, inspirasi kemandirian dan semangat

belajar.
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c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis
dan pengembangan karakter bangsa

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembang-

kan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan dan
berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan serta

mengembangkan karakter bangsa.

d. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut

RPP membuat rancangan program pemberian umpan

balik positif penguatan, pengayaan dan remidi.

e. Keterkaitan dan keterpaduan
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitn dan

keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian
dan sumber belajar dalam satu kebutuhan pengalaman

belajar. RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran
tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek

belajar dan keragaman budaya.

f. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan

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

Pengembangan RPP

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan
belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru
sebelum mengajar wajib membuat RPP secara lengkap dan
sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif,

inspratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik

untuk berpartisi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat
dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
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a. Identitas mata pelajaran

1) Mata Pelajaran

2) Jenjang Pendidikan

3) Materi Pokok

4) Kelas/semester

5) Alokasi waktu

6) Pertemuan minggu ke.

b. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi merupakan kualifikasi

kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan

penguasaan sikap pengetahuan dan ketrampilan yang
diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester pada

suatu mata pelajaran.

c. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar merupakan penjabaran lebih lanjut

dari standar kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang
harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu
sebagai rujukan menyusun indikator kompetensi dalam suatu
pelajaran.

d. Indikator Pencapain Kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat
diukurdan/atau diobservasi untuk menenunjukkan ketercapai-
an kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian
mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan

dengan menggunakan kata kerja operasional (KKO) yang
dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan
dan ketrampilan.
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e. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil
belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai

dengan Kompetensi Dasar (KD)

f. Materi ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan

prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir

sesuai dengan rumusan indukator pencapaian kompetensi.

Agar penjabaran dan penyusunan kemampuan dasar tidak
rneluas dan melebar, maka perlu diperhatikan kriteria untuk

menyeleksi materi yang perlu diajarkan. Kriteria tersebut
antara lain:

1). Sahih (Valid)
Materi yang akan dituangkan dalam pembela-

jaran benar-benar telah teruji kebenaran dan

kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan
keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam

pembelajaran tidak ketinggalan jaman dan memberikan
kontribusi untuk pemahaman kedepan.

2). Tingkat Kepentingan
Dalam memilih materi perlu dipertimbangkan

pertanyaan berikut: sejauh mana materi tersebut penting

dipelajari? Penting untuk siapa? Dimana dan mengapa

penting? Dengan demikian, materi yang dipilih untuk

diajarkan tentunya memang yang benar-benar diperlukan
oleh siswa.

3). Kebermanfaatan
Manfaat harus dilihat dari semua sisi, baik secara

akademis maupun non akademis. Bermanfaat secara

akademis artinya guru harus yakin bahwa materi yang

diajarkan dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan
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dan keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut

pada jenjang pendidikan selanjutnya. Bermanfaat secara
non akademis maksudnya adalah bahwa materi yang

diajarkan dapat mengembangkan kecakapan hidup (life

skill) dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-
hari.

4) Layak Dipelajari
Materi memungkinkan untuk dipelajari, baik dari

aspek tingkat kesulitannya (tidak terlalu mudah, atau

tidak terlalu sulit) maupun aspek kelayakannya tehadap
pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.

5). Menarik Minat
Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan

dapat memotivasi siswa untuk mempelajarinya lebih
lanjut. Setiap materi yang diberikan kepada siswa harus

mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, sehingga

memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri
kemampuan mereka.

g. Alokasi Waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan
untuk mencapai KD dan beban belajar.

h
. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat
indikator yang telah ditentukan. Penggunakan metode
pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta
didk serta karakterisatik dari setiap indikator dan kompetensi
yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan

pembelajaran tematik digunakan untuk pesertra didik kelas 1
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sampai kelas 3 SD/MI. Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam PBM antara lain:

1) Berikan kebebasan dan bimbingan kepada siswa

dalam memaknai (konseptualisasi) materi yang

sedang dibahas, (pembelajaran pencapaian konsep
dan konstruktivistik).

2) Upayakan penciptaan kegiatan yang memungkinkan
siswa bekerjasama, kolaborasi dalam memahami

materi yang sedang dibahas (pembelajaran
kooperatif).

3) Berikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba

atau menerapkan materi yang telah dipelajari.

4) Gunakan berbagai macam media pembelajaran untuk
memfasilitasi siswa dalam mempertajam dan
memahami materi yang sedang dipelajari.

5) Pelihara kedisiplinan dan tanggungjawab siswa
selama proses pembelajaran dan hindari kegiatan
yang berdampak mengendornya semangat belajar
siswa, sehingga menghambat aktivitas dan

kreativitasnya.

6) Akhir pelajaran upayakan untuk dapat menciptakan
kegiatan-kegiatan yang dapat memelihara motivasi

belajar siswa, sehingga mereka terlatih untuk

mencari tahu di luar sekolah tentang sejauh mana
kebenaran dari apa yang telah dipelajari di sekolah.

Kegiatan seperti mencari umpan balik perlu

dilakukan, karena dalam mengakhiri pelajaran tanpa
umpan balik akan menjadikan siswa bingung dalam
mengukur perolehan belajarnya. Di samping itu perlu
ada tindak lanjut yang perlu dilakukan siswa dalam
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rangka mengaplikasikan perolehan belajarnya di
sekolah dalam situasi kehidupan nyata.

Untuk beberapa alternatif kegiatan dalam proses

pembelajaran itu secara tertulis perlu dicantumkan

pentahapannya dalam mempersiapkan rencana pelaksanaan

pembelajaran yaitu pada komponen kegiatan pembelajaran.

i. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pelaksanaan dari tahapan kegiatan

pendahuluan, inti, dan penutup, dipilih dan dan dilaksanakan
agar siswa mempraktikkan nilai-nilai karakter yang

ditargetkan. Pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses

(2007: 6-8) disebutkan bahwa pada kegiatan pembelajaran
berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan

penutup.

1) Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam

suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk

membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian
siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses
pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran, dalam
kegiatan pendahuluan guru:

o menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk
mengikuti proses pembelajaran;

o mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan
materi yang akan dipelajari (apersepsi);

o menjelaskan tujuan pembelajaran atau
kompetensi dasar yang akan dicapai;
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o menyampaikan cakupan materi dan penjelasan
uraian kegiatan sesuai silabus.

o Sejumlah contoh yang dapat dilakukan guru

untuk mengenalkan nilai, membangun kepedulian
akan nilai, dan membantu internalisasi nilai atau

karakter pada tahap pendahuluan adalah sebagai
berikut.

o Guru datang tepat waktu (disiplin).

o Guru mengucapkan salam dengan ramah kepada

siswa ketika memasuki ruang kelas (santun, dan

peduli).

o Berdoa sebelum membuka pelajaran (religius).

o Mengecek kehadiran siswa (disiplin).

o Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit

atau karena halangan lainnya (religius, peduli).

o Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat

waktu (disiplin).

o Menegur siswa yang terlambat dengan sopan

(disiplin, santun, peduli).

o Mengaitkan materi/kompetensi yang akan

dipelajari dengan karakter.

o Dengan merujuk pada silabus, RPP, dan bahan

ajar, menyampaikan butir karakter yang hendak
dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD.

2) Kegiatan Inti

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interak-

tif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang
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yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik

serta psikologis siswa. Berikut ini contoh nilai yang

ditanamkan dari proses pembelajaran pada tahap

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yang potensial

dapat membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai
karakter.

. Eksplorasi

Eksplorasi adalah upaya awal membangun
pengetahuan melalui peningkatan pemahaman atas

suatu fenomena. Strategi yang digunakan

memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan
menerapkan strategi belajar aktif. Pendekatan

pembelajaran yang berkembang saat ini secara

empirik telah melahirkan disiplin baru pada proses
belajar; tidak hanya berfokus pada apa yang dapat
siswa temukan, namun sampai pada bagaimana cara

mengeksplorasi ilmu pengetahuan yaitu materi yang
harus dipelajari siswa.

Pendekatan belajar yang eksploratif tidak
hanya berfokus pada bagaimana mentransfer ilmu
pengetahuan, pemahaman, dan interpretasi, namun
harus diimbangi dengan peningkatan mutu materi
ajar. Informasi tidak hanya disusun oleh guru. Perlu
ada keterlibatan siswa untuk memperluas,

memperdalam, atau menyusun informasi atas

inisiatifnya. Dalam hal ini siswa menyusun dan
memvalidasi informasi sebagai input bagi kegiatan
belajar.

Eksplorasi dalam proses pembelajaran adalah

kegiatan yang kompleks, kegiatan yang
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mengharuskan adanya proses dialog yang (1)

interaktif (2) adaptif, interaktif dan reflektif (3)

menggambarkan tingkat-tingkat penguasaan pokok

bahasan (4) menggambarkan level kegiatan yang
berkaitan dengan meningkatkan keterampilan

menyelesaikan tugas sehingga memeperoleh

pengalaman yang bermakna yaitu: belajar aktif,

belajar konstruktif, belajar intens, belajar otentik, dan
kolaboratif; pembelajaran eksploratif lebih

menekankan pada pengalaman belajar daripada pada
materi pelajaran.

Dalam kegiatan eksplorasi, disarankan agar
guru:

o melibatkan siswa mencari informasi yang
luas dan dalam tentang topik/tema materi

yang akan dipelajari dengan menerapkan

prinsip alam takambang (Alam takambang

dapat diartikan belajar dari pengalaman atau

belajar dari apa yang ada di sekitar kita). jadi
guru dan belajar dari aneka sumber (mandiri,

berfikir logis, kreatif, kerjasama);

o menggunakan beragam pendekatan pembe-

lajaran, media pembelajaran, dan sumber

belajar lain (kreatif, keija keras);

o memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa
serta antara siswa dengan guru, lingkungan,

dan sumber belajar lainnya (kerja sama,

saling menghargai, peduli lingkungan);

o melibatkan siswa secara aktif dalam setiap

kegiatan pembelajaran (rasa percaya diri,
mandiri); dan
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o memfasilitasi siswa melakukan percobaan di
laboratorium, studio, atau lapangan (mandiri,

kerjasama, kerja keras).

ÿ Elaborasi

Teori elaborasi mengajukan tujuh komponen

strategi yang utama, (1) urutan elaborasi (2) urutan
prasyarat belajar (3) ringkasan (4) sintesis (5)
analogi (6) strategi kognitif, dan (7) kontrol terhadap
siswa. Komponen terpenting yang melandasi semua
itu adalah perhatian.

Semua stratregi itu harus berlandaskan pada
materi dalam bentuk konsep, prosedur, dan prinsip.

Hal itu terkait erat dengan proses elaborasi yang

berkelanjutan, melibatkan siswa dalam
pengembangan ide atau keterampilan dalam aplikasi
praktis. Strategi ini memungkinkan siswa untuk
menambahkan sendiri ide dalam menguatkan

pengetahuannya. Contoh yang tepat untuk ini adalah
peserta didik yang memiliki daftar contoh konsep

atau sifat yang dapat bermanfaat.

Dalam kegiatan elaborasi, disarankan agar

guru:

o membiasakan siswa membaca dan menulis

yang beragam melalui tugas-tugas tertentu

yang bermakna (cinta ilmu, kreatif, logis);

o memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas,
diskusi, dan Iain-Iain untuk memunculkan

gagasan baru, baik secara lisan maupun

tertulis (kreatif, percaya diri, kritis, saling

menghargai, santun);
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o memberi kesempatan untuk berpikir,

menganalisis, menyelesaikan masalah, dan
bertindak tanpa rasa takut (kreatif, percaya

diri, kritis);

o memfasilitasi siswa dalam

pembelajaran kooperatif dan
kolaboratif (kerja sama, saling

menghargai, tanggung jawab);

o memfasilitasi siswa berkompetisi secara

sehat untuk meningkatkan prestasi belajar

jujur, disiplin, kerja keras, menghargai);

o memfasilitasi siswa membuat laporan

eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun
tertulis, secara individual maupun kelompok

(jujur, bertanggung jawab, percaya diri,

saling menghargai, mandiri, kerjasama);

o memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil

kerja individual maupun kelompok (percaya
diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama);

o memfasilitasi siswa melakukan pameran,

turnamen, festival, serta produk yang

dihasilkan (percaya diri, saling menghargai,
mandiri, kerjasama);

o memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya

diri siswa (percaya diri, saling menghargai,

mandiri, kerjasama).

ÿ Konfirmasi

Kebenaran ilmu pengetahuan itu relatif.

Sesuatu yang saat ini dianggap benar bisa berubah
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jika kemudian ditemukan fakta baru yang

bertentangan dengan konsep tersebut. Oleh karena

itu, sikap keilmuan selalu terbuka dalam memperbaiki

pengetahuan sebelumnya berdasarkan penemuan
terbaru. Sikap berpikir kritis dan terbuka seperti itu

telah membangun sikap berpikir yang apriori, yaitu

tidak meyakini sepenuhnya yang benar saat ini

mutlak benar atau yang salah mutlak salah. Semua

dapat berubah. Cara berpikir seperti itu tercermin
dalam istilah mental model yang mendeskripsikan

sikap berpikir seseorang dan bagaimana pikirannya

berproses dalam kehidupan nyata. Hal tersebut

merepresentasikan proses perubahan sebagai bagian

dari persepsi intuitif. Mental model itu membantu
seseorang dalam mendefinisikan maupun

menetapkan pendekatan untuk memecahkan
masalah. Dengan sikap berpikir seperti itu siswa

dapat mengembangkan, mengembangkan ulang, dan
menggugurkan pengetahuannya jika telah
menemukan kebenaran yang lain. Mental model itu

juga dapat melahirkan keraguan terhadap informasi

yang diperolehnya. Untuk meningkatkan keyakinan
akan kebenaran maka siswa dapat difasilitasi dalam

mengembangkan model struktur sseperti pada

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi atau klarifikasi.

Sikap keraguan itu perlu dijawab dengan
mengkonfirmasikan terhadap unsur-unsur yang dapat
meningkatkan kejelasan atas kebenaran suatu

informasi. Siswa melakukan uji kesahihan apakah
informasi yang dijadikan landasan kesimpulan itu

benar-benar kuat. Penguatan itu sendiri diperoleh
melalui kegiatan eksplorasi melalui perluasan
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pengalaman, elaborasi melalui sharing dan observasi,
proses dan genaralisasi dan akhirnya siswa
menerapkan pembelajaran yang berstandar dengan
merujuk pada paradigma kognitifisme. Dalam
kegiatan konfirmasi, hendaknya guru:

o memberikan umpan balik positif dan

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan,

isyarat, maupun hadiah terhadap keberha-
silan siswa (percaya diri, saling menghargai,
santun, kritis, logis);

o memberikan konfirmasi terhadap hasil

eksplorasi dan elaborasi siswa melalui

berbagai sumber (percaya diri, kritis, logis);

o memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk

memperoleh pengalaman belajar yang telah
dilakukan (memahami kelebihan dan

kekurangan diri sendiri)

o memfasilitasi siswa untuk memperoleh

pengalaman yang bermakna dalam mencapai

kompetensi dasar antara lain dengan guru:
a. berfungsi sebagai narasumber dan

fasilitator dalam menjawab pertanyaan

siswa yang menghadapi kesulitan,

dengan menggunakan bahasa yang baku

dan benar (peduli dan santun);

b
. membantu menyelesaikan masalah

(peduli);

c. memberi acuan agar siswa dapat

melakukan pengecekan hasil eksplorasi

(kritis);
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d
. memberi informasi untuk bereksplorasi

lebih jauh (cinta ilmu);

e. memberikan motivasi kepada siswa yang

kurang atau belum berpartisipasi aktif

(peduli, percaya diri).

Pada pelaksanaan pembelajaran, proses

pembelajaran pada tahap eksplorasi, elaborasi, dan

konfirmasi, yang dapat membantu siswa menginternalisasi

nilai-nilai karakter ini dapat terwujud, apabila guru dapat

memilih suatu pendekatan pembelajaran dimana peserta

didik memiliki hasil yang komprehensif tidak hanya pada
tataran kognitif (olah pikir), tetapi pada tataran afektif (olah

hati, rasa, dan karsa), serta psikomotor (olah raga). Salah

satu pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan

kontekstual. Pendekatan pembelajaran yang berbasis
kontekstual antara lain: (a) pembelajaran berbasis masalah,

(b) pembelajaran kooperatif, (c) pembelajaran berbasis

proyek, (d) pembelajaran pelayanan, dan (e) pembelajaran
berbasis kerja. Kelima pembelajaran tersebut dapat
memberikan nurturant effect pengembangan karakter siswa,

seperti: karakter cerdas, berpikir terbuka, tanggung jawab,
rasa ingin tahu.

3) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan

untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat
dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan,

penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak. Dalam
kegiatan penutup guru:

o bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri

membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
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o melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram Gujur, mengetahui

kelebihan dan kekurangan);

o memberikan umpan balik terhadap proses dan

hasil pembelajaran (saling menghargai, percaya

diri, santun, kritis dan logis);

o merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam

bentuk pembelajaran remidi, program pengaya-

an, layanan konseling dan/atau memberikan

tugas baik tugas individual maupun kelompok
sesuai dengan hasil belajar siswa (disiplin,
berprestasi, tanggung jawab, mandiri, kerja
keras);

o menyampaikan rencana pembelajaran pada

pertemuan berikutnya (rasa ingin tahu, tanggung

jawab).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar

internalisasi nilai-nilai terjadi dengan lebih intensif selama
tahap penutup, yaitu sebagai berikut.

o Selain simpulan yang terkait dengan aspek
pengetahuan, siswa difasilitasi membuatpelajaran

moral yang berharga yang dipetik dari

pengetahuan/keterampilan dan/atau proses

pembelajaran yang telah dilaluinya untuk

memperoleh pengetahuan dan/atau keterampilan

pada pelajaran tersebut.

o Penilaian tidak hanya mengukur pencapaian
siswa dalam pengetahuan dan keterampilan,

tetapi juga pada perkembangan karakter mereka.
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Untuk menanamkan kejujuran penilaian dapat

dilakukan antar teman (peer assesment).

o Umpan balik yang terkait dengan produk maupun

proses, harus menyangkut baik kompetensi
maupun karakter, dan dimulai dengan aspek-

aspek positif yang ditunjukkan oleh siswa.

o Karya-karya siswa yang dipajang untuk
mengembangkan sikap saling menghargai karya

orang lain dan rasa percaya diri.

o Kegiatan tindak lanjut dalam bentuk

pembelajaran remidi, program pengayaan,

layanan konseling, dan/atau memberikan tugas

baik tugas individual maupun kelompok diberikan

dalam rangka tidak hanya terkait dengan
pengembangan kemampuan intelektual, tetapi

juga kepribadian.

o Berdoa pada akhir pelajaran.

o Beberapa hal lain yang perlu dilakukan oleh guru
untuk mendorong dipraktikkannya nilai-nilai.

o Pertama, guru harus merupakan seorang model

dalam karakter. Dari awal hingga akhir pelajaran,
tutur kata, sikap, dan perbuatan guru harus
merupakan cerminan dari nilai-nilai karakter yang
hendak ditanamkannya.

o Kedua, pemberian reward kepada siswa yang
menunjukkan karakter yang dikehendakidan

memberikan punishment kepada mereka yang
tidak menunjukkan karakter yang dikehendaki.

Reward dan punishment yang dimaksud dapat
berupa ungkapan verbal dan non verbal, kartu
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ucapan selamat atau catatan peringatan, dan
sebagainya. Untuk itu, guru harus menjadi
pengamat yang baik bagi setiap siswanya selam
proses pembelajaran.

o Ketiga, harus dihindari olok-olok ketika ada siswa
yang datang terlambat atau menjawab
pertanyaan dan/atau berpendapat kurang
tepat/relevan. Kebiasaan mengolok-olok terhadap
siswa yang lain harus dijauhi, untuk

menumbuhkembangkan sikap bertanggung

jawab, empati, kritis, kreatif, inovatif, rasa

percaya diri dan sebagainya.

Selain itu, setiap kali guru memberi umpan balik
dan/atau penilaian kepada siswa, guru harus mulai dari

aspek-aspek positif atau sisi-sisi yang telah kuat/baik
pada pendapat, karya, dan/atau sikap siswa. Guru
memulainya dengan memberi penghargaan pada hal-hal

yang telah baik dengan ungkapan verbal dan/atau non
verbal dan baru kemudian menunjukkan kekurangan-

kekurangannya dengan Xhati'. Dengan cara ini, sikap-
sikap saling menghargai dan menghormati, kritis, dan
kreatif, percaya diri, santun, dan sebagainya akan
tumbuh subur.

3. Penilaian Hasil Belajar

Teknik dan instrumen penilaian yang dipilih dan

dilaksanakan tidak hanya mengukur pencapaian

akademik/kognitif siswa, tetapi juga mengukur perkembang-

an kepribadian siswa. Perlu diupayakan bahwa teknik

penilaian yang diaplikasikan mengembangkan kepribadian
siswa sekaligus.
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Penilaian pencapaian pendidikan nilai budaya dan
karakter bangsa didasarkan pada indikator yang telah
ditentukan, seperti misainya indikator untuk nilai jujur atau
kejujuran. Dalam suatu semester guru merumuskan agar
siswa "mengatakan dengan sesungguhnya perasaan dirinya

mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari, atau
dirasakan" kemudian guru mengamati dengan berbagai cara,

apakah yang dikatakan siswa itu jujur mewakili perasaan
dirinya. Mungkin saja siswa menyatakan perasaannya itu
secara lisan atau tertulis, atau bahkan dengan bahasa tubuh,

guru bisa mengamati dan menilainya. Penilaian dilakukan
secara terus menerus, setiap saat baik guru sedang berada

dalam kelas atau di sekolah. Model anecdotal record (catatan

yang dibuat guru ketika melihat timbulnya perilaku siswa
yang berkenaan dengan nilai yang sedang dikembangkan),
hal ini dapat dilakukan guru setiap saat. Selain itu, guru

dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan

atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada siswa

untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya yang sesuai dengan

indikator nilai yang sedang dikembangkan. Dari hasil

pengamatan, catatan anekdotal, tugas, laporan dan

sebagainya, guru dapat memberikan kesimpulan atau

pertimbangan tentang pencapaian suatu nilai. Kesimpulan

atau pertimbangan tersebut dapat dinyatakan dalam

pernyataan kualitatif sebagai berikut.

a. BT= Belum Terlihat (apabila siswa belum

memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku
sesuai dengan yang dinyatakan dalam

indikator).

b
. MT= Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai

memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
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perilaku seperti yang dinyatakan dalam
indikator tetapi belum konsisten).

c. MB= Mulai Berkembang (apabila siswa sudah

memperlihatkan berbagai tanda-tanda perilaku

sesuai dengan yang dinyatakan dalam indikator

dan mulai konsisten).

d
. MK= Menjadi Kebiasaan (apabila siswa secara terus

menerus telah memperlihatkan perilaku sesuai
dengan yang dinyatakan dalam indikator

secara konsisten).

Pernyataan kualitatif tersebut dapat digunakan ketika

guru melakukan penilaian pada setiap kegiatan

pembelajaran, sehingga guru memperoleh proftl siswa dalam
satu semester tentang nilai yang terkait dengan kejujuran,

kerja keras, kepedulian, dan sebagainya sesuai dengan nilai-
nilai yang ingin dikembangkan. Posisi nilai yang dimiliki siswa

adalah posisi siswa di akhir semester, bukan hasil tambah

atau akumulasi dari berbagai kesempatan atau tindakan

penilaian selama satu semester tersebut. Jadi apabila pada
awal semester siswa masih dalam status BT sedangkan pada

penilaian di akhir semester yang bersangkutan sudah berada
pada posisi MB maka untuk nilai di rapot digunakan status
MB. Ini untuk membedakan penilaian antara nilai hasil belajar
pengetahuan dengan nilai keterampilan.

k. Sumber Belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar

kompetensi dan komptensi dasar, serta materi ajar, kegiatan
pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

PENUTUP

Keberhasilan dalam melaksanakan proses belajar

mengajar tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan
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pembelajaran yang meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP). Perencanaan proses pembelajaran meliputi
silabus dan RPP yang memuat sekurang-kurangnya tujuan
pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran,
sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

Silabus pada dasarnya merupakan rencana pembelajaran

jangka panjang pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran
tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar,
materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator,
penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus
sebagai suatu rencana pembelajaran diperlukan sebab proses
pembelajaran di sekolah dilaksanakan dalam jangka waktu yang
sudah ditentukan. Selain itu, proses pembelajaran sendiri pada
hakikatnya merupakan suatu proses yang ditata dan diatur
sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam

pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan dan

kompetensi dasar dapat tercapai secara efektif. Dalam
penyusunan silabus didasarkan atas pertimbangan yang matang

supaya siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna.

Silabus yang dikembangkan dengan tepat dan efektif akan sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembelajaran.

Komponen-komponen dalam silabus tersebut harus disusun dan

dikembangkan secara sistematis dan sistemik, dan dalam

pengembangannya harus berorientasi pada standar kompetensi

dan kompetensi dasar yang telah dikembangkan oleh BSNP serta
nilai-nilai karakter.

RPP merupakan suatu rencana kegiatan kelas yang

dirancang oleh guru dan berisi tahap demi tahap mengenai
segala sesuatu yang dilakukan oleh guru bersama siswa terkait

dengan materi pokok yang akan diajarkan. Dalam RPP telah

tercermin tujuan pembelajaran berupa indikator dan langkah-
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langkah yang mencerminkan pembelajaran aktif serta penilaian
proses dan hasil (authentic assessment).
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