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PENGANTAR 
 

Dalam rangka sertifikasi guru dalam jabatan, semakin disadari oleh banyak pihak bahwa 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

proses pengembangan profesi guru. Kepentingan yang dipertaruhkan kepada program PLPG 

adalah kepentingan jangka panjang yakni pengembangan profesi oleh guru bersangkutan secara 

berkelanjutan. Melalui PLPG, para guru diajak untuk mengembangkan kapasitas dirinya dalam 

melakukan “self-learning”. Dalam rangka ini setiap guru peserta PLPG diharapkan mampu 

mengidentifikasi sendiri wilayah-wilayah mana dari empat kompetensi yang masih perlu 

dibenahi dan dikembangkan. Bagaimana wilayah-wilayah tersebut mau dibenahi dan 

dikembangkan, tentunya tidak bisa dibatasi hanya pada saat mengikuti program ini. PLPG dapat 

dikatakan sekedar titik awal dari pembenahan dan pengembangan tersebut. 

Mengingat hal di atas, kiranya perlu diusahakan agar suatu buku suplemen modul PLPG bisa 

menjadi buku pelengkap bagi para pelatih tetapi juga bagi mereka yang dilatih. Mengingat 

peserta program ini adalah guru dalam jabatan, kiranya program pembelajarannya perlu 

disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan pembelajaran orang dewasa. Malcolm Knowles (1970), 

seorang pioneer di bidang pendidikan orang dewasa, menyebut ada 6 ciri orang yang sedang 

belajar. Keenam ciri tersebut disingkat sebagai berikut: (1) otonom dan mengatur diri sendiri; (2) 

proses pembelajarannya perlu terkait erat dengan pengalaman, pengetahuan serta kegiatan 

menyangkut pelaksanaan tugas hidupnya; (3) perlu “goal-oriented”; (4) perlu “relevancy-

oriented”; (5) pengetahuan yang diberikan perlu dikembangkan sampai tingkat praktis; dan (6) 

perlu dihargai kekayaan pengalaman yang bisa dibagikan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Semoga dengan menempatkan para guru peserta PLPG pada posisi yang tepat dalam proses 

pembelajaran mereka, buah serta dampak yang bisa diharapkan dari PLPG bisa maksimal. 

 

Yogyakarta, September 2017 

Ketua Sub Rayon 138 

 

Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc.,Ph.D. 
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A. LATAR BELAKANG  

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik profesional. Guru 

yang dimaksud meliputi guru kelas, guru mata pelajaran,guru bimbingan dan konseling atau 

konselor, dan guru pembimbing teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan keterampilan 

komputer dan pengelolaan informasi (KKPI). Guru profesional dipersyaratkan memiliki 

kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu dan menguasai 

kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Pengakuan guru 

sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui 

suatu proses sistematik yang disebut sertifikasi. 

Sertifikasi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara 

berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti 

sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) atau Pendidikan Profesi Guru 

(PPG). Untuk sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan  

tersendiri. Alur pelaksanaan sertifikasi guru melalui PLPG disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Sertifikasi Guru melalui PLPG Tahun 2017 
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Penyelenggaraan PLPG sejak tahun 2012 mengacu pada pendekatan Tailor Made, 

yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB) yang 

merupakan pelengkap Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG. Sejak tahun 2013 POB Tailor Made 

telah terintegrasi di dalam Buku Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG. 

Merujuk Permendikbud Nomor 160 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Kurikulum 

2006 dan Kurikulum 2013, maka pelaksanaan PLPG tahun 2017 memfasilitasi penguasaan 

dan kemampuan peserta sertifikasi dalam mengimplementasikan kurikulum 2006 dan 

kurikulum 2013 melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa (pembelajaran aktif). Guru 

diharapkan dapat mengubah dirinya dari pendidik yang kualitasnya rendah menjadi guru 

profesional yang benar-benar memahami jati diri dan tanggung jawabnya kepada peserta 

didik, masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari proses sertifikasi guru, PLPG 

didesain untuk menyampaikan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik tenaga 

professional dan  keempat ranah kompetensi secara terstruktur, terarah, terukur, dan tertib. 

 

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PLPG 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sebagai upaya meningkatkan 

profesionalitas guru di Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138 

Universitas Sanata Dharma dan diselenggarakan dengan berdasarkan landasan hukum 

sebagai berikut: 

1.  Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2.  Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

4.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahaan atas Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

5.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.  

6.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar 

Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. 

7.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 

tentang BK Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. 

8.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik 



 6 

indonesia nomor 68 tahun 2014 tentang peran guru Teknologi informasi dan 

komunikasi dan guru keterampilan Komputer dan pengelolaan informasi dalam 

implementasi Kurikulum 2013 

9.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah. 

10.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 

2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

11.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

12.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  23 tahun 

2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

13.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 

2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunisasi dan Guru Keterampilan 

Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013. 

14.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Bimbingan dan konseling. 

15.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 

2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. 

16.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2016 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Yang Diangkat Sebelum Tahun 2016. 

17.  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 065/P/2016 

Tahun 2016 Tentang Konsorsium Sertifikasi Guru. 

18.  Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Republik Indonesia Nomor 

296/M/KPT/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara 

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. 

 

C. TUJUAN PELAKSANAAN PLPG 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2017 bertujuan untuk: 

1.  meningkatkankompetensi dan profesionalisme guru;  
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2.  memantapkan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengimplemen-tasikan 

kurikulum 2006 dankurikulum 2013 (kurikulum nasional); dan 

3.  menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi. 

 

D. PESERTA PLPG 

Peserta sertifikasi guru tahun 2017 adalah guru yang diangkat sampai dengan 30 Desember 

2015 dengan persyaratan sebagai berikut. 

1. Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum 

memiliki sertifikat pendidik. 

2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).  

3. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan 

tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin 

penyelenggaraan.   

4. Memiliki status sebagai guru tetap (GT) dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai 

Guru PNS/Guru Tetap. Bagi GT bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari 

yayasan minimum 2 tahun terakhir berturut-turut pada yayasan yang sama dan Akte 

Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum HAM. Sedangkan GT bukan PNS 

pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai gurur honor tetap dengan 

gaji dari APBD dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimum 2 

tahun terakhir berturut-turut.  

5. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari 

kepala sekolah 2 tahun terakhir (bagi guru yang linier kualifikasi akademik dengan 

bidang studi sertifikasi melampirkan SK terakhir). 

6. Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan kondisi sebagai berikut. 

a. Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama 

Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri 

Agama.  

b. Guru PNS/guru tetap non PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat 

perubahan kurikulum. 

7. Pada tanggal 1 Januari 2018 belum memasuki usia 60 tahun. 
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8. Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015. 

9. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter 

pemerintah.  

10. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan diangkat menjadi 

pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2008 tentang Guru. 

Peserta yang sudah masuk kuota sertifikasi guru wajib mempelajari kisi-kisi materi 

PLPG dan UTN/UKG sesuai bidang sertifikasi masing-masing. Kisi-kisi materi PLPG dan 

UTN/UKG dapat diunduh di laman: www.gtk.kemdikbud.go.id. Mulai tahun 2016, 

Konsorsium Sertifikasi Guru yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan Kemdikbud menyediakan sumber belajar yang dapat diunduh dalam 

laman: www.sertifikasiguru.id. Oleh karena itu peserta yang sudah masuk kuota dan para 

guru pada umumnya dapat mengunduh sumber belajar tersebut sesuai dengan mata 

pelajaran atau bidang keahlian masing-masing dan mempelajarinya. 

Peserta yang dipanggil untuk mengikuti PLPG membawa peraturanperaturan yang 

terkait dengan implementasi kurikulum (misalnya Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 

tentang kualifikasi dan kompetensi guru, Permendiknas Nomor 22 s.d 24 Tahun 2006, 

Permendikbud Nomor 57-60 Tahun 2014), dan referensi yang relevan dengan bidang 

keilmuan sertifikasi yang diikuti. 

Guru kelas dan guru mata pelajaran membawa buku-buku pelajaran yang sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku pada sekolah masingmasing. Di samping itu juga membawa 

dokumen perangkat pembelajaran, seperti silabus, RPP, LKPD, dan instrumen evaluasi. 

Guru BK membawa Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud Nomor 64 

Tahun 2014 tentang peminatan peserta didik, pedoman dan/atau panduan bimbingan dan 

konseling yang diterbitkan pemerintah, contoh tentang program BK, Rencana Pelaksanaan 

Layanan/Satuan Layanan, instrumen BK, dan media layanan BK. 

Guru pendidikan khusus atau guru PLB membawa Permendiknas No 32 Tahun 2008 

tentang Standar Kualifikasi Akdemik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus. 
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E. PENYELENGGARAAN  PLPG 

PLPG Sub Rayon 138 diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma (USD).  Dalam 

pelaksanaan PLPG, Penyelenggaraan PLPG dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 

1.   PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah 

ditetapkan Pemerintah dan didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program 

studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG. 

2.   PLPG diselenggarakan selama 10 hari dan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP), dengan 

alokasi waktu 38 JP (42,2%) teori, 40 JP (44,4%) praktik, dan 12 JP (13,4%) ujian. Satu JP 

setara dengan 50 menit.  

3.   PLPG dapat dilaksanakan di wilayah Rayon/Subrayon LPTK penyelenggara dan/atau 

dipusatkan di kabupaten/kota sekitar tempat guru berasal. 

4.   Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelayakan (representatif 

dan kondusif) untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal 

sebagai berikut. 

a. Kecukupan dan kelayakan ruangan.  

b. Rasio jumlah peserta dengan luas ruang belajar. 

c. Rasio jumlah peserta dengan ruang peerteaching.  

d. Kecukupan dan kelayakan mebeler. 

e. Kecukupan dan kelayakan alat bantu/media pembelajaran yang memadai. 

5.   Pemanggilan peserta PLPG yang berasal dari luar provinsi Rayon/Subrayon LPTK 

penyelenggara agar memberikan tembusan kepada LPMP tempat asal peserta dan 

LPMP yang dituju. 

6.   Bila memungkinkan Rayon/Subrayon LPTK penyelenggara PLPG mengelompokkan 

peserta PLPG berdasarkan skor UKG, minimal menjadi dua kelompok, yaitu di bawah 

dan di atas rerata skor  UKG. 

7.  Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu program keahlian/mata pelajaran . 

8.  Satu rombel terdiri atas 30 peserta, dan satu kelompok peer teaching/peer guidance and 

counseling terdiri atas 10 peserta. Dalam kondisi tertentu jumlah peserta satu rombel 

atau kelompok peer teaching/peer guidance and counseling dapat disesuaikan. 
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9. Satu kelompok peer teaching/peer guidance and counseling difasilitasi oleh satu orang 

instruktur yang memiliki Nomor Register Instruktur (NRI) PLPG yang relevan, termasuk 

pada saat ujian.  

10. Rayon LPTK merancang strategi pelaksanaan PLPG, materi pembelajaran dengan 

memperhatikan kisi-kisi uji kompetensi (UTN), dan pengalokasian waktu untuk setiap 

materi PLPG sesuai dengan struktur kurikulum dan karakteristik peserta. 

11. Proses Pembelajaran PLPG dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. 

a. Rayon/Subrayon LPTK melaksanakan kegiatan PLPG yang berbeda antara kelompok 

peserta berdasarkan pengelompokkan skor UKG, baik aspek substansi materinya 

maupun metodologi pembelajaran secara klasikal, kelompok, maupun individu. 

b. Sebelum memulai pembelajaran, instruktur harus menjelaskan target capaian dan 

pokok bahasan materi pembelajaran PLPG. 

c. Proses pembelajaran diorientasikan pada pencapaian kompetensi yang terukur 

(competence based), bukan pada isi materi (content based). 

d. Proses pembelajaran dalam PLPG mendorong/ mengakomodasi guru untuk dapat 

menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran aktif yang meliputi: 

1)  dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu 

(pembelajaran berpusat pada siswa); 

2)  dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka 

sumber belajar; 

3)  dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah (kontekstual); 

4)  dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis 

kompetensi; 

5)  dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 

6)  dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran 

dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 

7)  dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 

8)  peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hard skills) dan 

keterampilan mental (softs kills); 



 11 

9)  pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta 

didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing 

ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyomangun karso), dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut 

wuri handayani); 

11) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pembelajaran; dan 

12) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. 

e.  Pembelajaran untuk penguatan/pendalaman kompetensi profesional dilengkapi 

dengan tugas individu/kelompok  dalam berbagai bentuk antara lain berdiskusi 

untuk memecahkan masalah, membuat ringkasan buku, membuat peta konsep 

(concept mapping), dan analisis konsep esensial. 

f.  Pembelajaran yang dilaksanakan dapat memotivasi peserta PLPG untuk 

mengembangkan kompetensinya secara mandiri, berpikir kritis, sistematis, dan 

memecahkan masalah. 

g.  Pembelajaran yang dilaksanakan dapat memotivasi peserta PLPG untuk 

memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. 

h.  Workshop dimulai dengan penjelasan instruktur tentang format dan substansi 

perangkat pembelajaran (silabus, RPP/RPL, LKPD, bahan ajar, media dan instrumen 

penilaian hasil belajar, serta proposal PTK/PTBK/PTTIK). 

i. Dalam memfasilitasi workshop, instruktur harus aktif menumbuhkan kreativitas dan 

mendorong peserta dapat menggali pengalamannya untuk dituangkan dalam 

perangkat pembelajaran/layanan. 

j. Instruktur peka (cepat tanggap) terhadap permasalahan yang dihadapi peserta. 

12.   Instruktur workshop harus mampu memfasilitasi dan memotivasi peserta sehingga 

workshop dapat menjadi wahana pembelajaran dalam mengembangkan perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku 

13.   Penugasan instruktur harus mempertimbangkan penguasaan substansi dan kemampuan 

mengaplikasikan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku serta memiliki komitmen dalam menjalankan tugas. 
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14. Penugasan instruktur workshop harus mempertimbangkan kompetensi, relevansi bidang 

keahlian, dan komitmen. 

15. Pada akhir PLPG dilakukanuji kompetensi yang meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian 

praktik) dengan fokus pada penerapan prinsip pembelajaran kurikulum yang berlaku. 

 

F. MATERI DAN SKENARIO WORKSHOP 

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu: (1) 

pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Standardisasi kompetensi yang 

dijabarkan dalam struktur kurikulum PLPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru 

(KSG). Sebagian bahan ajar dikembangkan KSG dan sebagian lainnya oleh LPTK 

penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Konselor, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 32 Tahun 2008 tentang 

Standar Kualifikasi Akdemik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 

2014 Tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan 

Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013. Materi PLPG 

tersebut diarahkan agar peserta PLPG dapat menguasai materi bidang studi dan pedagogik, 

serta mampu mengimplementasikan ke dalam kurikulum yang berlaku. 

Sumber belajar pada PLPG dapat berupa buku yang relevan dengan kurikulum yang 

berlaku, modul, video dan sumber belajar lainnya yang berasal dari internet. 

Rambu-rambu materi PLPG dijabarkan dari struktur kurikulum PLPG. Struktur 

kurikulum Guru Kelas SD /Guru Bidang Studi di SMP/SMA dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 
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Rambu-rambu materi PLPG dijabarkan dari struktur kurikulum PLPG. Struktur 

kurikulum Guru Bimbingan dan Konseling dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

No. Materi 
Jumlah JP 

Teori Praktik 

A LAPORAN PRAKONDISI   

 Presentasi laporan prakondisi oleh peserta  6 

B UMUM   

 
Kebijakan Pengembangan Profesi Guru/Pengembangan 
Profesionalisme Guru 

6  

C POKOK   

 Pendalaman materi bidang studi  28  

 Pendalaman materi pedagogik 8  

D WORKSHOP   

 
Pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil 
analisis kurikulum yang berlaku 

 20 

E PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (Peer Teaching)  20 

 UTL  2  

 Kinerja  *) 

JUMLAH 44 46 

JUMLAH TOTAL 90 

No. Materi 
Jumlah JP 

Teori Praktik 

A UMUM   

 Pengembangan profesionalisme guru BK 6  

B POKOK   

 Pendalaman materi pedagogik 8  

 Pendalaman materi bidang studi 26  

C WORKSHOP   

 
Pengembangan perangkat pelayanan BK berdasarkan hasil 
analisis kurikulum yang berlaku 

 28 

D PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING   

 Pelaksanaan praktik (peer guidance and counseling)  20 

E UJIAN   

 UTL  2  

 Kinerja  *) 

JUMLAH 42 48 

JUMLAH TOTAL 90 
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1.  Materi Kebijakan Pengembangan Profesi Guru (6 JP) 

Materi ini meliputi: (1) guru profesional (Standar Kompetensi Guru); (2) penilaian kinerja guru 

(PKG); (3) pengembangan diri; (4) guru pembelajar; (5) literasi; (6) etika profesi; dan (7) 

wawasan Penelitian Tindakan Kelas. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, dengan 

pendekatan saintifik. Materi dikemas dan disampaikan secara menarik, mudah dipahami, 

mampu mendorong terjadinya interaksi pembelajaran yang saling menghargai dan dapat 

mengoptimalkan potensi peserta didik. 

Skenario pembelajaran KPPG adalah sebagai berikut. 

a.  Instruktur menyampaikan tujuan pembelajaran, apersepsi dan wacana yang berupa 

kasus/fenomena untuk merangsang peserta didik untuk bertanya dan berargumentasi. 

b.  Instruktur memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi dan menggali informasi melalui 

berbagai sumber dan media belajar. 

c.  Instruktur membimbing peserta dalam mengolah/menganalisis/mengasosiasi informasi 

menjadi bermakna dan dapat mengomunikasikannya kepada orang lain. 

2.  Presentasi Laporan Prakondisi (6 JP) 

 Presentasi laporan prakondisi bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional peserta sebagai hasil dari belajar mandiri sumber 

belajar pedagogik dan bidang studi. Disamping itu, presentasi laporan prakondisi juga dapat 

menjadi ajang peserta dalam mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) pelaksanaan 

prakondisi termasuk laporan yang disusun. Presentasi laporan prakondisi dilaksanakan dalam 

kelompok yang terdiri atas 10 peserta (dalam kondisi tertentu jumlah kelompok dapat 

disesuaikan) dengan difasilitasi oleh satu orang instruktur yang memiliki NRI PLPG yang 

relevan. Secarateknis presentasi laporan prakondisi dilaksanakan dengan rambu-rambu 

sebagai berikut. 

a.  Bobot presentasi laporan prakondisi 6 JP sehingga tersedia durasi waktu selama 300 menit 

untuk setiap kelompok yang berjumlah 10 orang peserta. 

b.  Setiap peserta diberikan waktu presentasi selama 20 menit. 

c.  Peserta mempresentasikan secara ringkas isi laporan yang telah disusun yang meliputi 

ringkasan, materi penting atau esensial tetapi tidak ada di dalam sumber belajar, materi 

yang tidak penting (tidak perlu) tetapi ada di dalam sumber belajar, dan jawaban soal 

uraian. 
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d.  Instruktur memberikan balikan atau komentar dan memberikan penilaian dengan 

menggunkan format yang telah disediakan. 

3.  Pendalaman Materi Bidang Studi (28 JP) 

 Materi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan awal peserta yang dapat diketahui 

melalui pertanyaan penjajagan oleh instruktur. Instruktur perlu memperhatikan materi yang 

relevan dengan kisi-kisi PLPG 2016 melalui pembelajaran dengan berbagai model 

pembelajaran antara lain discovery learning, inquiry learning, problem based learning, 

dan/atau project based learning. 

 Skenario pembelajarannya sebagai berikut. 

a.  Instruktur memfasilitasi peserta untuk mengidentifikasi materi dari kisi-kisi PLPG yang 

dianggap sulit, baik dalam memahami maupun cara mengajarkannya selama mereka 

menjadi guru. 

b.  Instruktur memfasilitasi peserta didik dalam merumuskan permasalahan yang relevan 

dengan materi yang sulit melalui penayangan video, gambar, diagram, atau objek lain 

yang relevan. 

c.  Instruktur memfasilitasi dalam menggali informasi untuk menemukan alternatif solusi 

dalam pemecahan masalah. 

d.  Instruktur memfasilitasi pembelajaran kolaboratif melalui kerja kelompok dan peserta 

didik mempresentasikan hasil kerja kelompok secara lisan/poster/unjuk kerja/gesture. 

e.  Instruktur melakukan konfirmasi/penguatan terhadap hasil kerja dan diskusi kelompok. 

f.  Instruktur memberikan tugas-tugas mandiri untuk materi yang memerlukan pendalaman 

lebih lanjut. 
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4.  Pendalaman Materi Pedagogik (8 JP) 

 Pendalaman materi pedagogik mencakup: (1) pengenalan karakter dan pengembangan 

potensi peserta didik; (2) teori belajar dan model pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaran berpusat pada siswa; (3) pengembangan kurikulum; dan (4) penilaian 

pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan pertanyaan penjajagan oleh instruktur. 

Instruktur perlu memperhatikan materi yang relevan dengan kisi-kisi PLPG 2016 melalui 

pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran antara lain discovery learning, inquiry 

learning, problem based learning, dan/atau project based learning. 

 Skenario pembelajarannya sebagai berikut. 

a.  Instruktur memfasilitasi peserta untuk mengidentifikasi problematika pembelajaran yang 

terkait dengan materi kisi-kisi PLPG yang dianggap sulit, baik dalam memahami maupun 

cara mengajarkannya selama mereka menjadi guru melalui penayangan video 

pembelajaran, gambar, wacana atau objek lain yang relevan. 

b.  Instruktur memfasilitasi peserta didik dalam merumuskan permasalahan yang relevan. 

c.  Instruktur memfasilitasi dalam menggali informasi untuk menemukan alternatif solusi 

dalam pemecahan masalah. 

d.  Instruktur memfasilitasi pembelajaran kolaboratif melalui kerja kelompok dan peserta 

didik mempresentasikan hasil kerja kelompok secara lisan/poster/unjuk kerja/gesture. 

e.  Instruktur melakukan konfirmasi/penguatan terhadap hasil kerja dan diskusi kelompok. 

f.  Instruktur memberikan tugas-tugas mandiri untuk materi yang memerlukan pendalaman 

lebih lanjut. 

5.  Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran (30 JP) 

 Dalam pelaksanaan workshop, setiap rombel (misalnya 30 peserta) difasilitasi oleh 2 (dua) 

orang instruktur yang memiliki NRI. Aktifitas workshop berupa pengembangan perangkat 

pembelajaran berdasarkan hasil analisis KD tertentu. Dalam pengembangan perangkat 

tersebut instruktur harus mengarahkan peserta agar merujuk pada sumber belajar. Skenario 

workshop adalah sebagai berikut. 

a.  Untuk guru kelas dan guru mata pelajaran 

1)  Instruktur memberikan contoh perangkat pembelajaran hasil workhsop PLPG tahun 

sebelumnya atau hasil kerja mahasiswa sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan 

analisis bersama. 
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2)  Peserta difasilitasi instruktur untuk melakukan orientasi dan mendiskusikan komponen 

dalam format RPP, lembar kerja peserta didik (LKPD), rancangan bahan ajar, media, 

dan perangkat penilaian. 

3)  Peserta memilih kompetensi dasar (KD) yang akan dikembangkan menjadi perangkat 

pembelajaran. 

4)  Peserta difasilitasi instruktur melakukan analisis KD yang terpilih sesuai dengan sumber 

belajar. 

5)  Instruktur harus dapat mensimulasikan atau memberi contoh penerapan prinsip-

prinsip pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. 

6)  Peserta didampingi instruktur mengembangkan perangkat pembelajaran, yang terdiri 

atas: 

a)  RPP sesuai format kurikulum yang berlaku 

b)  Rancangan materi ajar 

c)  Media pembelajaran 

d)  LKPD dan perangkat penilaian 

7)  Presentasi dan refleksi hasil workshop. 

 Workshop pengembangan perangkat pembelajaran merupakan satu kesatuan yang 

utuh. Setiap peserta wajib mengembangkan masing masing 2 (dua) set RPP untuk 

digunakan dalam praktik pembelajaran (peerteaching) dan ujian praktik. 

b.  Bagi Guru BK 

1)  Pengembangan Program Bimbingandan Konseling (PPBK) 

a)  Peserta difasilitasi instruktur untuk mengidentifikasi: (1) karakteristik dan 

kebutuhan konseli yang akan diberi layanan bimbingan dan Konseling, (2) kondisi 

sekolah (analisis kebutuhan tentang kekuatan dan kelemahan sekolah berkaitan 

dengan personel dan ketersediaan fasilitas), (3) visi-misi sekolah, dan (4) peraturan 

dan kebijakan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. 

b)  Peserta difasilitasi instruktur untuk menyusun program bimbingan dan konseling 

tahunan dan/atau semesteran di sekolah, dengan sistematika: (1) rasional, (2) visi 

dan misi sekolah (3) diskripsi kebutuhan konseli, (4) tujuan layanan, (5) komponen 

program, (6) bidang layanan, (7) pengembangan tema/topik, (8) pengembangan 
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RPL, (9) evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut, (10) anggaran biaya, dan (11) rencana 

operasional. 

2)  Pengembangan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) 

Peserta difasilitasi instruktur mengidentifikasi macam-macam layanan bimbingan dan 

konseling dan sistematika Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL), kemudian menyusun 3 

(tiga) RPLBK, yaitu RPL konseling individual, konseling kelompok atau bimbingan 

kelompok, dan bimbingan klasikal. RPL konseling individual disusun apabila guru BK 

memanggil konseli untuk diberikan layanan konseling secara individual. RPL konseling 

individual, konseling kelompok atau 

bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal yang telah disusun oleh peserta, 

selanjutnya dipraktikkan dalam peer guidance and counseling. 

3) Pengembangan Instrumen dan Media Bimbingan dan Konseling 

Peserta difasilitasi instruktur untuk mengembangkan instrumen non tes pengumpul 

data dan media cetak (leaflet atau papan bimbingan dan konseling) dan/atau 

elektronik untuk layanan bimbingan dan konseling. Di samping itu, dapat juga peserta 

difasilitasi instruktur untuk pengembangan instrument evaluasi program, proses, dan 

hasil layanan bimbingan dan konseling.  

a) Evaluasi program bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya mengkaji aspek-

aspek berikut: 

(1)  Program dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan konseli, 

kondisi dan kebutuhan sekolah, teori BK dan kebijakan pemerintah tentang 

penyelenggaraan BK. 

(2)  Tujuan dikembangkan secara ideal dan realistis/faktual sesuai dengan kondisi 

dan kemampuan sekolah. 

(3)  Komponen program meliputi: layanan dasar, layanan responsif, layanan 

peminatan dan perencanaan individual, dan dukungan sistem. 

(4)  Bidang layanan berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar dan 

karir, 

(5)  Personel BK yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, 

(6)  Strategi, alat, media dan sumber yang digunakan sesuai dengan perkembangan 

saat ini, 
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(7)  Kejelasan sumber dan peruntukan pembiayaan, 

(8)  Jadwal pelaksanaan layanan BK tidak berbenturan dengan aktivitas sekolah. 

b)  Evaluasi proses layanan bimbingan dan konseling dapat dikaji melalui proses 

layanan berkaitan dengan suasana dan interaksi antara guru BK-konseli dan 

konseli-konseli, minat, aktivitas, dan tanggapan konseli terhadap pelaksanaan 

layanan BK. Evaluasi proses tersebut meliputi: penampilan dan gaya konselor, 

materi atau permasalahan layanan, langkah-langkah layanan, maupun alat dan 

media yang digunakan dalam layanan. 

c)  Evaluasi hasil layanan berkaitan dengan ketercapaian tujuan yang telah ditentukan 

terutama berkaitan dengan perubahan pikiran, perasaan dan perilaku konseli. 

4) Praktik layanan bimbingan dan konseling 

Peserta difasilitasi instruktur untuk melakukan praktik simulasi dengan RPL konseling 

individual, konseling kelompok atau bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal. 

Pelaksanaan atau proses workshop dinilai dengan menggunakan Instrumen Penilaian 

Proses Workshop (IPPW) (lihat Lampiran), sedangkan produk workshop dinilai dengan 

menggunakan instrumen yang ada dilampiran panduan ini.  

6. Praktik Pembelajaran dalam Bentuk Peer Teaching (10 JP) 

Praktik pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk peer teaching/peer guidance and 

counseling. Peer teaching/peer guidance and counseling dilaksanakan dalam kelompok 

yang terdiri atas 10 peserta (dalam kondisi tertentu jumlah kelompok peer teaching/peer 

guidance and counseling dapat disesuaikan) dengan difasilitasi oleh satu orang instruktur 

yang memiliki NRI PLPG yang relevan. Rambu-rambu praktik pmbelajaran secara umum 

sebagai berikut. 

a.  Lama waktu untuk setiap peserta melakukan praktik adalah 1 JP atau selama 50 menit. 

b.  Peserta dalam rombel dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok 

terdiri dari 10 peserta, selanjutnya setiap kelompok kecil melakukan hal-hal berikut. 

c.  Setiap peserta tampil dua kali, tampilan pertama merupakan latihan dan pada tampilan 

kedua merupakan ujian praktik atau ujian kinerja. 

Rambu-rambu khusus untuk setiap mata pelajaran sebagai berikut. 

a. Guru kelas dan guru mata pelajaran 
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 Tampilan pertama untuk menilai kemampuan mengajar peserta dengan tahapan 

sebagai berikut.  

1)  Untuk 30 menit pertama, peserta melakukan praktik mengajar dengan 

menggunakan RPP yang disusun pada saat workshop. 

2)  Pada 20 menit berikutnya peserta lain dan instruktur memberi masukan dan 

menilai dengan menggunakan IPPP. 

 Tampilan kedua untuk ujian kinerja dilaksanakan dengan durasi waktu 1 JP (50 

menit). 

b. Guru Mata Pelajaran/Bidang Keahlian Produktif di SMK 

1)  Praktik mengajar dilaksanakan di bengkel, studio, laboratorium atau tempat praktik 

lainnya. 

2)  Pembelajaran praktik berbentuk demonstrasi atau simulasi untuk menunjukkan 

kemampuan praktik sesuai dengan bidang keahlian. 

3)  Praktik dilaksanakan selama 30 menit. 

4)  Kemudian 20 menit berikutnya digunakan untuk memberi masukan dari teman 

sejawat dan instruktur. 

 Apabila kondisi tidak memungkinkan, maka praktik mengajar bagi guru bidang 

keahlian produktif dapat dilakukan sebagaimana pada guru mata pelajaran. 

c.  Guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah 

 Praktik pembeajaran bagi guru BK berbentuk peer guidance and counseling dan 

terpadu dengan ujian kinerja. Setiap peserta tampil dua kali dan keduanya merupakan 

ujian praktik atau jian kinerja. Tampilan pertama melakukan konseling individual dan 

tampilan kedua melakukan bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal dengan 

menggunakan RPLKI dan RPLBK yang dibuat pada workshop. 

1)  Pelaksanaan ujian praktik dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

2)  Peserta mengemukakan tujuan dan mendemonstrasikan layanan bimbingan dan 

konseling selama 30 menit. 

3)  Peserta menerima masukan dari peserta lain dan instruktur serta mendapatkan 

penilaian dari Instruktur selama 20 menit, dengan menggunakan format penilaian 

pada lampiran. 
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G.  UJI KOMPETENSI 

Uji kompetensi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu (1) ujian akhir PLPG yang meliputi uji 

kinerja dan uji tulis LPTK (UTL) dan (2) uji kompetensi guru (UKG) dalam bentuk uji tulis 

nasional (UTN). Kelulusan ujian akhir PLPG merupakan prasyarat untuk mengikuti UTN. Kedua 

tahap uji kompetensi tersebut tidak sekedar mengevaluasi hasil belajar peserta selama PLPG, 

tetapi lebih kepada pengukuran kompetensi guru sebagai pendidik profesional. Peserta yang 

lulus uji kompetensi merupakan guru profesional yang memenuhi standar kompetensi 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. 

1. Ujian Akhir PLPG 

Ujian akhir PLPG mencakup uji kinerja dan uji tulis LPTK (UTL). Uji kinerja bertujuan untuk 

mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial secara holistik. 

Uji tulis LPTK bertujuan untuk mengukur kompetensi profesional dan pedagogik. Keempat 

kompetensi ini juga bisa dinilai selama proses pendidikan 

dan latihan berlangsung. Uji kinerja dilakukan dalam bentuk peer teaching bagi guru 

kelas/mata pelajaran atau peer guidane and counseling bagi guru BK dan praktik 

bimbingan TIK bagi guru TIK/KKPI. Ujian kinerja dalam praktik pembelajaran untuk setiap 

peserta dilaksanakan selama 1 JP. 

a.  Uji Tulis LPTK (2 JP) 

UTL dilaksanakan dengan rambu-rambu sebagai berikut. 

1)  Soal UTL dikembangkan oleh LPTK Rayon dalam bentuk soal uraian berbasis 

masalah dengan mempertimbangkan Higher Order Thinking Skills (HOTS) sekurang-

kurangnya level 4. 

2)  Pengembangan soal mengikuti prosedur baku, sekurangkurangnya dilaksanakan 

dengan tahapan-tahapan: penyusunan butir soal dengan mengacu pada kisi-kisi 

UTN, validasi pakar sejawat, dan revisi serta perakitan soal. 

3)  Materi UTL ini harus sesuai dengan materi yang dipelajari pada saat PLPG. 

4)  Waktu UTL selama 2 JP (100 menit) sehingga jumlah soal mengacu pada durasi 

waktu tersebut. 

5) Waktu pelaksanaan UTL (termasuk ujian ulang) ditetapkan oleh LPTK 

Rayon/Subrayon. 
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6)  UTL dilaksanakan dengan pengaturan tempat duduk yang layak dan setiap 30 

peserta diawasi oleh dua orang pengawas. 

7)  Koreksi lembar jawaban UTL dilakukan oleh Rayon/Subrayon penyelenggara PLPG. 

8) Penilaian UTL harus dilakukan secara sahih, adil, obyektif, dan akuntabel. 

b.  Uji Kinerja (1 JP) 

Uji kinerja dilaksanakan pada tampilan kedua praktik pembelajaran (peer teaching/peer 

guidance and counseling/bimbingan TIK/fasilitasi TIK) untuk guru kelas dan guru mata 

pelajaran, sedangkan untuk guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah uji 

kinerja dilaksanakan secara terintegrasi pada tampilan pertama dan kedua. Uji kinerja 

dilaksanakan dengan ketentan sebagai berikut. 

1)  Penguji pada ujian praktik/uji kinerja harus memiliki NRI yang relevan dengan mata 

pelajaran peserta yang dinilai. 

2)  Ujian praktik mengajar dinilai dengan Instrumen Penilaian Pelaksanaan 

Pembelajaran atau IPPP. 

3)  Ujian praktik BK dinilai dengan instrumen penilaian konseling individual  dan 

instrumen penilaian bimbingan kelompok atau klasikal. 

4)  Ujian praktik TIK (uji kinerja) dinilai dengan instrumen penilaian dengan 

menggunakan format penilaian yang tercantum di dalam Buku Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Guru TIK dan KKPI yang diterbitkan tahun 2014. 

5)  Skor Uji Kinerja (SUK) guru mata pelajaran dan guru kelas, diambil dari skor 

tampilan kedua. 

6)  Skor akhir ujian praktik (uji kinerja) guru bimbingan dan konseling adalah rata-rata 

skor tampilan pertama dan kedua. 

Ujian akhir PLPG dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 

a.  Penentuan kelulusan peserta PLPG dilakukan secara objektif dan didasarkan pada 

rambu-rambu penilaian yang telah ditentukan. 

b.  Peserta yang lulus pada ujian akhir PLPG dapat mengikuti UTN, sedangkan peserta 

yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti 2 (dua) kali ujian ulang pada 

tahun berjalan. 
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c.  Bagi peserta yang belum lulus pada ujian ulang akhir PLPG kedua, diberi 

kesempatan mengulang pada tahun berikutnya sebanyak 4 (empat) kali selama dua 

tahun setelah melaksanakan peningkatan kompetensi secara mandiri. 

d.  Penentuan kelulusan ujian akhir PLPG ditentukan dengan rumus dan ketentuan 

sebagai berikut. 

SAP = 0,15 SP + 0,30 SUT + 0,35 SUK + 0,20 SWS 

SP = 0,3 SPP + 0,3 SLP + 0,4 SPL 

Keterangan: 

SAP  : Skor Akhir PLPG 

SUT  : Skor Uji Tulis 

SUK  : Skor Uji Kinerja 

SWS  : Skor Workshop 

SP  : Skor Prakondisi PLPG 

SPP  : Skor Proses Prakondisi 

SLP  : Skor Laporan Prakondisi 

SPL  : Skor Presentasi Laporan Prakondisi 

Ketentuan: 

1) Menggunakan penilaian acuan kriteria (PAP) 

2) SAP minimal 70 

3) SUT minimal 70 

4) SUK minimal 76 

2.  Ujian Tulis Nasional 

UTN dilaksanakan secara daring (dalam jejaring/online) dan diikuti oleh peserta yang telah 

lulus PLPG. Rambu-rambu UTN sebagai berikut. 

a.  Soal Ujian Tulis Nasional (UTN) dikembangkan secara nasional di bawah kendali KSG. 

b.  Soal UTN disusun dalam bentuk tes objektif pilihan ganda 4 (empat) opsi dengan 

mempertimbangkan HOTS minimal level C4 dan mengacu pada kisi-kisi UTN yang telah 

ditetapkan. 

c.  Durasi waktu pelaksanaan UTN selama 120 menit dengan jumlah butir menyesuaikan 

durasi waktu tersebut. 
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d.  UTN dapat dilaksanakan di LPTK Penyelenggara atau tempat uji kompetensi (TUK) 

setelah peserta dinyatakan lulus ujian akhir PLPG. 

e.  Nilai batas minimal kelulusan UTN adalah 80. 

f.  Peserta yang telah memenuhi batas minimal kelulusan UTN berhak mendapat sertifikat 

pendidik. 

g.  Peserta yang belum memenuhi batas minimal kelulusan UTN diberikan kesempatan 

mengulang UTN pada tahun berikutnyasebanyak 4 kali dalam waktu 2 tahun setelah 

melaksanakan peningkatan kompetensi secara mandiri. 

h.  Ujian ulang UTN/UKG dilaksanakan di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan 

Pemerintah. 

i.  Guru yang dinyatakan lulus PLPG dan memiliki skor UKG 2015 ≥ 80, tidak menempuh 

UTN/UKG dan langsung diberikan sertifikat pendidik. 

 

H. INSTRUKTUR 

LPTK Rayon/Subrayon dapat melaksanakan PLPG apabila memiliki program studi yang 

relevan dengan mata pelajaran dan minimal memiliki 4 orang instruktur/asesor yang ber-

NRI PLPG relevan. Instruktur/asesor PLPG tersebut direkrut dan ditugaskan oleh Ketua 

Rayon LPTK Penyelenggara dengan syarat sebagai berikut. 

1.  Warga negara Indonesia. 

2.  Berstatus sebagai dosen tetap LPTK Rayon, Subrayon, Mitra, atau PT Pendukung yang 

memiliki NIDN/NIDK dan mendapat persetujuan dari pimpinan LPTK. 

3.  Kualifikasi akademik minimal S2, sekurang kurangnya salah satu jenjang (S1/S2 bidang 

kependidikan), jika semua S1, S2 dan S3 non kependidikan harus memiliki sertifikat AA 

atau Pekerti. 

4.  Memiliki sertifikat pendidik profesional. 

5.  Jabatan akademik sekurang kurangnya Lektor dan atau memiliki pengalaman mengajar 

sebagai dosen sekurang kurangnya 10 tahun. 

6.  Bersedia mengisi Pakta Integritas dan menandatanganinya di atas meterai 6000. 

7.  Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup 

melaksanakan tugas sebagai instruktur PLPG. 

 



 25 

I. TATA TERTIB 

1.  Pedoman UMUM 

Pedoman singkat ini merupakan cuplikan dari buku pedoman pelaksanaan PLPG. 

Petunjuk pelaksanaan lengkap harus dibaca pada buku pedoman pelaksanaan PLPG 

2017. Diharapkan peserta telah mendapatkan sosialisasi tentang pedoman umum ini 

sebelum mengikuti PLPG. Sosialisasi pedoman ini seharusnya sudah dilaksanakan oleh 

Dinas Pendidikan dan Olahraga kabupaten asal peserta. Pedoman ini bersifat umum. 

Pengaturan khusus akan dilakukan menyesuaikan situasi dan kondisi selama 

berlangsungnya pendidikan dan latihan. 

2.  Ketentuan Umum 

Peserta PLPG 2017 Rayon 138 Universitas Sanata Dharma adalah guru yang memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Diangkat sebelum 31 Desember 2005 yang telah memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang 

terdaftar di DAPODIK dan AP2SG, memenuhi syarat administrasi, dan telah 

mengikuti UKG Tahun 2015. 

b. Diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai 30 Desember 2015 yang terdaftar pada 

DAPODIK dan AP2SG serta memenuhi syarat administrasi dan syarat UKG dengan 

skor minimal 55. 

Guru yang ditetapkan sebagai peserta PLPG Tahun 2017 wajib melaksanakan prakondisi 

selama 3 (tiga) bulan untuk mengkaji dan mengerjakan latihan soal dari sumber belajar 

(bidang studi) yang telah diunggah melalui laman sertifikasiguru.id. Bukti telah mengkaji dan 

mengerjakan latihan soal tersebut, peserta harus membuat laporan prakondisi sesuai 

dengan format yang telah ditentukan. Laporan prakondisi tersebut diserahkan ke panitia 

sertifikasi guru pada saat datang ke lokasi PLPG untuk dipresentasikan kepada instruktur dan 

menjadi salah satu komponen penilaian PLPG. 

3. Ketentuan Khusus 

a. Peserta dalam keadaan sehat jasmani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) dan 

sehat rohani. 

b. Peserta wanita yang hamil harus ada surat izin dari suami. Apabila usia kehamilan lebih 

dari 7 bulan atau lebih, peserta juga harus membawa surat keterangan dokter yang 

menyatakan kondisi kehamilannya. 
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c. Peserta yang tidak memenuhi panggilan PLPG tanpa memberikan alasan yang kuat dan 

surat izin dari dinas pendidikan akan dinyatakan tidak lulus PLPG. 

d. Peserta yang kehadirannya kurang dari 80% dinyatakan gugur, dan harus mengikuti PLPG 

ulang secara utuh dengan biaya sendiri. 

e. Peserta wajib mengikuti acara pembukaan. Bagi peserta yang tidak mengikutinya, panitia 

berhak menggantikannya dengan peserta cadangan. 

4. Materi PLPG 2017 

Materi PLPG GURU KELAS SD dan GURU BIDANG STUDI di SMP/SMA/SMK meliputi: 

A.  Presentasi Laporan Hasil Pembekalan oleh Peserta 
B. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru 
C. 1. Pendalaman materi bidang studi 
2. Pendalaman pedagogik 
D. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
E. Pelaksanaan pembelajaran (peer teaching) 
F. Ujian Tulis Lokal (Ujian PLPG) 
G. Ujian Tulis Nasional dengan komputer bagi yang UKG < 80 

 

  Materi PLPG Guru Bimbingan dan Konseling (BK) meliputi: 

A. Presentasi Laporan Hasil Pembekalan oleh Peserta 
B. Kebijakan pengembangan profesionalisme guru BK 
C. 1. Pendalaman materi pedagogik 
D. 2. Pendalaman materi bidang studi 
E. Pengembangan  perangkat pelayanan BK berdasarkan hasil analisis 

kurikulum yang berlaku 
F. Pelaksanaan praktik peer guidance and counseling. 
G. Ujian Tulis LokaL 
H. Ujian Tulis Nasional dengan komputer bagi yang UKG < 80 

 

5. Pelaksanaan PLPG 

a. PLPG dilaksanakan selama 100 (seratus) jam pertemuan selama 11 hari. 

b. Satu rombongan belajar (rombel) terdiri dari ± 30 (tiga puluh) orang peserta. 

c. Peserta diharapkan melakukan koordinasi dengan teman sejawat dan/atau kepala 

sekolah untuk mengatur jadwal pelaksanaan tugas/mengajar yang akan ditinggalkan 

selama mengikuti PLPG. 
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6. Penilaian 

a. Penilaian terhadap peserta PLPG mencakup 4 (empat) kompetensi guru yaitu, proses 

pembekalan, kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial yang 

dilaksanakan selama PLPG berlangsung baik di dalam maupun di luar jam belajar; 

b. Ujian akhir PLPG dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan praktik; 

c. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian PLPG akan diberi kesempatan 

menempuh dua kali ujian ulang. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian PLPG 

akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing untuk 

mendapatkan pembinaan lebih lanjut; 

d. Guru yang memiliki nilai ujian akhir PLPG minimal “baik” (ketentuan kelulusan diatur 

pada Buku 3) dinyatakan lulus PLPG dan dapat mengikuti UKG/UTN. 

e. Guru yang memiliki nilai UKG pada awal PLPG minimal 80 dan memperoleh nilai PLPG 

minimal “baik” dapat diberi sertifikat pendidik langsung oleh lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan penyelenggara tanpa mengikuti UKG/UTN. 

f. Peserta yang lulus PLPG dan memiliki skor UKG < 80 wajib mengikuti UKG/UTN dengan 

standar kelulusan minimal 80. UKG/UTN ulang diselenggarakan di tempat uji kompetensi 

(TUK) yang ditetapkan Pemerintah. 

g. Peserta dinyatakan lulus UKG/UTN apabila memperoleh nilai paling rendah 80, dan 

dapat diberikan sertifikat pendidik. 

h. Peserta yang tidak memenuhi standar minimal kelulusan UKG/UTN diberi kesempatan 

mengulang secara mandiri paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) 

tahun. Keikutsertaan UKG/UTN dilaksanakan satu kali setiap semester terhitung sejak 

tahun berikutnya setelah mengikuti PLPG. 

7. Perlengkapan-perlengkapan yang perlu dibawa peserta 

Perlengkapan Akademis: Peserta wajib membawa literatur atau sumber pembelajaran yang 

relevan dengan bidangnya. Literatur mencakup: 

a. Buku sumber atau referensi: Modul utama adalah modul yang bersumber dari 

sertifikasiguru.id. Modul wajib dibawa peserta; bisa berbentuk hard copy maupun soft 

copy. Peserta yang membawa modul berbentuk soft copy perlu membawa laptop atau 

tablet agar dapat mengakses modul dari sumber tersebut di atas secara offline saat 

proses PLPG tanpa mengganggu peserta lain. 
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b. Buku atau sumber lain untuk menyusun perangkat pembelajaran (Buku-buku Kurikulum 

2013, Silabus, RPP, Media, LKS, dan Evaluasi ) 

c. Buku referensi untuk penyusunan RPP yang wajib dibawa peserta: 

d. Guru kelas  (SD) mencakup Buku Guru untuk Kelas I, II, IV, dan V dan Buku Siswa untuk 

Kelas I, II, IV, dan V yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013 dan telah diterbitkan oleh  

Kemendikbud dan buku penunjang untuk keseluruhan mapel (Matematika, IPA, IPS, 

Bahasa Indonesia, PKn, dan Tematik) untuk keseluruhan jenjang kelas SD  (kelas 1 s.d. 6). 

e. Guru mata pelajaran mencakup  Buku Guru dan Buku Siswa yang disusun berdasarkan 

Kurikulum 2013 dan telah diterbitkan oleh Kemendikbud dan buku penunjang untuk 

penyusunan RPP mapel untuk keseluruhan jenjang kelas di sekolah (kelas 1 s.d. 3)  

dimana mapel tersebut diajarkan. 

f. Guru BK mencakup buku referensi/dokumen yang berkaitan dengan BK berdasarkan 

Kurikulum 2013, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, dokumen program 

penyelenggaraan bimbingan dan konseling, dokumen laporan pelaksanaan bimbingan 

dan konseling, dokumen instrumen asesmen, dan dokumen media serta pendukung 

penyelenggaraan layanan BK. 

Perlengkapan kerja: 

a. Panitia penyelenggara PLPG tidak menyediakan peminjaman laptop maupun printer.  

Peserta diharapkan membawa laptop dan printer sendiri atau bekerja sama dengan 

peserta lain selama tidak mengganggu. Laptop digunakan sebagai sarana presentasi hasil 

pembekalan dan memperlancar pelaksanaan PLPG. Jika membawa kedua alat tersebut, 

peserta diwajibkan membawa konektor listrik (rol kabel). Untuk mencetak hasil kerja 

yang harus dikumpulkan peserta wajib mengusahakan sendiri kertas HVS ukuran Folio 

(F4) secukupnya. 

b. Peralatan pengembangan media pembelajaran untuk peer teaching diupayakan sendiri 

oleh peserta. Peralatan seperti cutter, sterofoam, kertas manila, kertas berwarna, dsb 

tidak disediakan oleh panitia PLPG. Catatan: lokasi LPMP tidak berada di dalam kota. 

Toko penjual peralatan pengembangan media sangat terbatas. Hotel Cailendra berada di 

dalam kota sehingga cukup leluasa untuk mendapatkan bahan-bahan pengembangan 

media pembelajaran. 
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c. Kertas kerja (folio bergaris) dan alat tulis selama PLPG disediakan sendiri oleh peserta. 

Perlengkapan Umum 

a. Pakaian secukupnya (pakaian batik, hitam-putih, dinas, dan pakaian di luar kegiatan 

kedinasan). 

b. Peralatan mandi, tidur, berdoa, dsb. 

c. Obat-obatan bersifat pribadi wajib dibawa sendiri oleh peserta. 

Pakaian 

Selama PLPG, semua peserta wajib berpakaian rapi dan sopan dengan pengaturan sebagai 

berikut: 

Hari ke 1    = Batik lengan panjang; 
Hari ke 2 dan 3  
  

= Pria: Pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna 
putih serta berdasi 
Wanita: Pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna 
putih  

Hari ke 4   = Bebas sopan – pantas untuk pertemuan pelatihan 
Hari ke 5, 6, dan 7   = Batik lengan panjang 
Hari ke 8   = Bebas sopan – pantas untuk pertemuan pelatihan 
Hari ke 9 dan 10   = Pakaian dinas kerja; 
Hari ke 11 
  

= Pria: Pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna 
putih serta berdasi 
Wanita: Pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna 
putih  

 

8. Pendaftaran peserta PLPG 

Peserta wajib melakukan Registrasi/pendaftaran di tempat pelaksanaan kegiatan PLPG. 

Registrasi/pendaftaran peserta PLPG dilakukan pada hari pertama PLPG dan dimulai pukul 

09.30 s.d. 12.00 WIB 

Pada saat pendaftaran peserta wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran, yaitu: 

a. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru (PNS dari  Dinas Pendidikan; Swasta dari 

Yayasan) 

b. Fotokopi ijazah terakhir 

c. Surat izin/tugas dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas Pendidikan. 

d. Surat keterangan sehat dari dokter. 

e. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 = 4 

lembar; dan 4x6= 2  lembar.  Bagi peserta yang lahir pada tahun ganjil, background foto 

berwarna merah. Sedangkan peserta yang lahir pada tahun genap, background  foto 
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berwarna biru. Pada bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, 

nomor  peserta, dan mapel). 

f. CD (Compact Disk) yang berisi soft copy Laporan Akhir Pembekalan. 

Catatan: Peserta wajib menunjukkan Laporan Akhir Pembekalan yang sudah dijilid sesuai 

ketentuan kepada petugas pendaftaran. 

Setelah melakukan pendaftaran peserta akan mendapatkan : 

1. Buku panduan/modul suplemen pelatihan PLPG Rayon 138 

2. Tanda peserta PLPG Rayon 138 

3. Jadwal pelaksanaan PLPG 

4. Kunci kamar (sesuai dengan kapasitas kamar tempat pelatihan) 

9. Tata-tertib proses pendidikan dan latihan 

a. Peserta wajib mengikuti acara pembukaan dan penutupan PLPG pada gelombang yang 

diikuti. 

b. Peserta wajib mengikuti seluruh program diklat termasuk ujian PLPG 

c. Peserta yang memiliki skor UKG dibawah 80 wajib mengikuti UTN. 

d. Peserta wajib menandatangani daftar hadir pada setiap sesi PLPG. Daftar hadir disiapkan 

oleh Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138. 

e. Jumlah minimal kehadiran selama PLPG adalah 80%. Apabila ketidakhadiran peserta 

melebihi 20% dari keseluruhan program diklat, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak 

berhak mengikuti UTN. 

f. Peserta wajib mengenakan tanda peserta di setiap kegiatan PLPG. 

g. Peserta wajib meminta izin kepada panitia apabila hendak meninggalkan ruang dan 

lokasi pelatihan. 

h. Peserta wajib sudah hadir paling lambat 10 menit sebelum sesi pelatihan dimulai. 

i. Selama diklat berlangsung, peserta dilarang mengaktifkan handphone atau alat 

komunikasi lainnya. 

j. Peserta yang sakit wajib melapor pada panitia. 

k. Catatan: Biaya penanganan, pengobatan, dan perawatan ditanggung sendiri oleh 

peserta apabila peserta memerlukan perawatan rumah sakit. Panitia hanya sekedar 

membantu mengupayakan sarana transportasi secukupnya. 

 



 31 

10. Tempat penyelenggaraan PLPG 2017 Rayon 138 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru rayon 138 dilaksanakan di tiga tempat yaitu: 

a. Universitas Sanata Dharma (Tempat Pelaksanaan UTN) 

b. LPMP Yogyakarta 

c. Hotel Cailendra 

Secara umum, ketentuan tentang tempat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru tahun 2017 

Rayon 138 dikelola sebagai berikut: 

1. Pengaturan tempat telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Peserta wajib 

mengikuti pengaturan tempat yang telah ditentukan. 

2. Selama PLPG berlangsung, peserta dilarang menerima tamu di dalam kamar. 

3. Apabila peserta menerima tamu selama pelaksanaan PLPG, peserta PLPG rayon 138 

wajib melaporkan kepada panitia penyelenggara dan satpam. 

4. Peserta wajib melaporkan kepada panitia apabila meninggalkan tempat kegiatan PLPG 

rayon 138 dengan mekanisme yang akan diatur kemudian di tempat penyelenggaraan 

PLPG. 

5. Selama PLPG berlangsung, makan pagi, makan siang, makan malam dan snack (kudapan) 

disediakan oleh panitia dengan ketentuan sebagai berikut 

 Pada hari pertama, Panitia tidak menyediakan makan siang. 

 Konsumsi (snack/kudapan) hari pertama mulai disediakan pada sore hari. 

6. Peserta yang membawa kendaraan sendiri wajib menjaga ketertiban parkir kendaraan 

dan keamanan kendaraannya sendiri. Panitia tidak bertanggungjawab atas keamanan 

kendaraan pribadi peserta PLPG. 

11.  Pelaksanaan Ujian 

Ujian Tulis Lokal (Ujian PLPG) 

a. Peserta wajib hadir di ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai. Peserta terlambat 15 

menit setelah ujian tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian. 

b. Peserta wajib membawa pensil 2B, rautan, penghapus, ballpoint, dan penghapus cair (tip-

ex). 

c. Peserta wajib mematuhi petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Divisi PLPG - Panitia 

Sertifikasi Guru Rayon 138. 
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d. Peserta dilarang membawa buku, kalkulator ataupun catatan lain dalam kelas pada saat 

ujian berlangsung, kecuali ditentukan lain oleh Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Rayon 

138. 

e. Peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung. 

f. Peserta dilarang melakukan segala bentuk kecurangan seperti mencontek atau bekerja 

sama dengan peserta ujian lainnya. Apabila terbukti melakukan kecurangan, maka 

peserta akan dinyatakan GUGUR untuk ujian yang dilaksanakan pada mata pelajaran 

tersebut. 

g. Peserta wajib menonaktifkan alat komunikasi apapun selama ujian berlangsung. 

h. Ujian ulang bagi peserta yang tidak lulus ujian PLPG diselenggarakan dua kali dengan 

jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara PLPG rayon 138. 

Ujian Tulis Nasional (UTN dengan komputer) 

a. Ujian Tulis Nasional dilaksanakan di Universitas Sanata Dharma. Peserta yang mengikuti 

UTN disediakan transportasi dari tempat PLPG ke Universitas Sanata Dharma. 

b. Peserta wajib berada di dalam ruangan Ujian Tulis Nasional 15 menit sebelum ujian 

dimulai. Peserta yang terlambat 15 menit setelah ujian dimulai tidak diperkenankan 

mengikuti ujian. 

c. Peserta wajib mematuhi petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Divisi PLPG - Panitia 

Sertifikasi Guru Rayon 138. 

d. Peserta dilarang membawa buku, kalkulator ataupun catatan lain dalam kelas pada saat 

ujian berlangsung, kecuali ditentukan lain oleh Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Rayon 

138. 

e. Peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung. 

f. Peserta dilarang melakukan segala bentuk kecurangan seperti mencontek atau bekerja 

sama dengan peserta ujian lainnya. Apabila terbukti melakukan kecurangan, maka 

peserta akan dinyatakan GUGUR. 

g. Peserta wajib menonaktifkan alat komunikasi apapun selama ujian berlangsung. 

h. Selesai Ujian Tulis Nasional, peserta diantar kembali ke tempat PLPG. 
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G. Penutup 

Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam PLPG ini. Semoga kesempatan ini dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh para guru untuk memperluas pengetahuan dan wawasan 

dalam meningkatan mutu pembelajaran. Jika ada hal-hal yang belum jelas, silahkan 

menghubungi panitia PLPG Sub Rayon 138. 

 

 

 

Yogyakarta, September 2017 

 

Divisi PLPG – Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138 
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BAGAIMANA PENDIDIK DAPAT MENULIS SOAL
YANG BERKRITERIA UNTUK BERFIKIR TINGKAT TINGGI 

I. LATAR BELAKANG
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II.  PEMAHAMAN KONSEP BERFIKIR TINGKAT TINGGI

A. Pengertian Berfikir tingkat tinggi

Berfikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berfikir yang tidak sekadar 
mengingat (recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa 
melakukan pengolahan (recite)

Apa yang dimaksud berfikir?

•	 Menemukan

•	 Menganalisis

•	 Mencipta

•	 Merefleksi

•	 Beragumen

Thinking is NOT :

•	 Knowing

•	 Remembering

•	 Repeating

Berfikir tingkat tinggi :

•	 Critical thinking & Problem Solving :

 Keterampilan yang sangat esensial pada abad ke -21

•	 Critical thinking dapat dilatih berbasis pembelajaran di kelas

•	 Critical problem solving mencakup :

- Menganalisis situasi yang tidak familiar

- Mengevaluasi strategi pemecahan masalah

- Menciptakan metode baru pemecahan masalah

Difficulity is NOT same as HOT
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Mengetahui dari arti kata yang jarang digunakan mungkin sulit tetapi ini 
bukannya HOT kecuali melibatkan proses bernalar (seperti mencari arti 
kata konteks/stimulus).

Berfikir tingkat tinggi ===== meminimalkan aspek ingatan atau 
pengetahuan

Penekanannya :

	Transfer satu konsep ke konsep lainnya 

	Memproses dan menerapkan informasi 

	Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda  

	Menggunakan informasi untuk menyelesaikan   masalah  

	Menelaah ide  dan informasi secara kritis  
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Proses Kognitif Bloom  (Anderson & Kratwohhl, 2001)

Proses Kognitif Definisi

Ingatan
Mengambil  pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka 
panjang

Pemahaman
Membangunarti dari proses pembelajaran, termasuk 
komunikasi lisan, tertulis, dan gambar

Aplikasi
Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi 
yang tidak biasa.

Analisis

Memecah materi ke dalam bagian – bagiannya dan 
menentukan bagian-bagian itu terhubungkan antarbagian 
dan  ke struktur atau tujuan keseluruhan.

Evaluasi 
Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar.

Kreasi

Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk 
membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional : 
menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur 
baru. 

III. BAGAIMANA STRATEGI  PENDIDIK MENYUSUN INSTRUMEN PENILAIAN  
 HASIL BELAJAR  YANG BERKRITERIA BERFIKIR TINGKAT TINGGI?

A. Meningkatkan Kemampuan Pendidik dalam Kaidah Penulisan 
 Soal Berfikir Tingkat Tinggi

Sebelum menulis soal berfikir tingkat tinggi sebaiknya pendidik mengetahui  
apa yang dimaksud dengan keterampilan berfikir tingkat tinggi dan 
karakteristik instrumen untuk mengukur berfikir tingkat tinggi. 

Keterampilan Berfikir Tingkat  Tinggi :

Berfikir Kritis adalah berfikir yang memeriksa, menghubungkan, dan 
mengevaluasi semua aspek situasi atau masalah: termasuk di dalamnya 
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mengumpulkan, mengorganisir, mengingat, dan menganalisa informasi. 
Berfikir kritis termasuk kemampuan membaca dengan pemahaman 
dan mengidentifikasi materi yang dibutuhkan  dan tidak dibutuhkan . 
Kemampuan menarik kesimpulan yang benar dari data yang diberikan 
dan mampu menentukan nketidak-konsistenan dan pertentangan dalam 
sekelompok data merupakan bagian dari keterampilan berfikir kritis. 
Dengan kata lain berfikir kritis adalah analitis dan refleksif.

Berfikir kreatif yang sifatnya orisinil dan reflektif . Hasil dari keterampilan 
berfikir ini adalah sesuatu yang kompleks. Kegiatan yang dilakukan 
diantaranya menyatukan ide, menciptakan ide baru, dan menentukan 
efektifitasnya. Berfikir kreatif meliputi  juga kemampuan menarik 
kesimpulan yang biasanya menelorkan hasil akhir yang baru.

Berikut ini  disajikan pengukuran berfikir tingkat tinggi. (Taksonomi Bloom)
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Dimensi proses Kognitif  Berfikir tingkat tinggi:

Berfikir tingkat tinggi Mencipta - Mengkreasi ide/gagasan sendiri
- Kata kerja : mengkonstruksi, 

desain,kreasi,mengembangkan, 
menulis, memformulasikan

Evaluasi - Mengambil keputusan sendiri 
- Kata kerja : evaluasi, menilai, 

menyangga, memutuskan, memilih, 
mendukung

Analisis - Menspesifikasi aspek-aspek/elemen
- Kata kerja : membandingkan, 

memeriksa, menguji, mengkritisi.

8 Panduan Bagaimana Pendidik Dapat Menulis Soal Yang Berkriteria Untuk Berfikir Tingkat TinggiPanduan Bagaimana Pendidik Dapat Menulis Soal Yang Berkriteria Untuk Berfikir Tingkat Tinggi



Level Kognitif:

No Level Kognitif Karakteristik Soal

1 Pengetahuan dan 
Pemahaman

Mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan 
prosedural

2 Aplikasi •	 Menggunakan	pengetahuan	factual,	
konsep, dan procedural tertentu pada 
konsep lain dalam muatan pelajaran 
yang sama atau muatan pelajaran 
lainnya

•	 Menggunakan	pengetahuan	factual,	
konsep, dan procedural tertentu untuk 
menyelesaiakn masalah kontekstual 
(situasi lain unfamiliar)

3 Penalaran Menggunakan penalaran dan logika untuk 

- Mengambil keputusan (evaluasi)
- Memprediksi dan refleksi
- Menyusun strategi baru untuk 

memecahkan masalah

Karakterisasi Instrumen untuk mengukur HOTS
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Setelah memahami hal tersebut diatas , tahap berikutnya dalam 
meningkatkan,  kemampuan pendidik,  sebaiknya memahami kaidah - 
kaidah penulisan soal untuk bentuk soal pilihan ganda, menjodohkan, 
benar – salah, dan uraian sebagai berikut :

1. Kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal bentuk 
Pilihan Ganda sebagai berikut:

Materi

a. Soal harus sesuai dengan indikator.

b. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi.

c. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling 
benar.

Konstruksi

a. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas.

b. Rumusan pokok soal menggunakan stimulus dalam bentuk 
ilustrasi/ kasus/ peristiwa/ gambar/ tabel/ diagram dan sejenisnya.

c. Pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja.

d. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar.

e. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif 
ganda.

f. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama.

g. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan “Semua pilihan 
jawaban di atas salah” atau “Semua pilihan jawaban di atas benar”.

h. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu harus disusun 
berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau secara 
kronologis.

i. Gambar, grafik, tabel,diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada 
soal harus jelas dan berfungsi.
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j. Soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya atau 
lainnya.

Bahasa

a. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia.

b. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat.

c. Pilihan jawaban jangan mengulang kata/frase yang sama yang 
bukan merupakan satu kesatuan pengertian.

2. Kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal bentuk 
Uraian sebagai berikut:

Pada dasarnya setiap penulis soal bentuk uraian harus selalu 
berpedoman pada langkahlangkah atau kaidahkaidah penulisan soal 
secara umum, misalnya mengacu pada kisikisi tes yang telah dibuat 
dan tujuan soalnya.

Dalam menulis soal bentuk uraian, seorang penulis soal harus 
mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi yang ditanyakan 
dan lingkup jawaban yang diharapkan, kedalaman dan panjang jawaban, 
atau rincian jawaban yang mungkin diberikan oleh siswa. Dengan kata 
lain, ruang lingkup ini menunjukkan kriteria luas atau sempitnya masalah 
yang ditanyakan. Di samping itu, ruang lingkup tersebut harus tegas 
dan jelas tergambar dalam rumusan soalnya. Dengan adanya batasan 
sebagai ruang lingkup soal, kemungkinan terjadinya ketidakjelasan 
soal dapat dihindari. Ruang lingkup tersebut juga akan membantu 
mempermudah pembuatan kriteria atau pedoman penskoran. 

Secara rinci, beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan 
soal bentuk uraian adalah sebagai berikut:

Materi

a. Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya soal harus menanyakan 
perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan 
indikator.
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b. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan (ruang lingkup) 
harus jelas.

c.  Isi materi sesuai dengan petunjuk pengukuran.

d.  Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis 
sekolah, atau tingkat kelas.

Konstruksi

a. Rumusan kalimat soal  atau pertanyaan harus menggunakan 
katakata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai, 
seperti: mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, 
tafsirkan, buktikan, hitunglah. Jangan menggunakan kata tanya 
yang tidak menuntut jawaban uraian, misalnya: siapa, di mana, 
kapan. Demikian juga katakata tanya yang hanya menuntut 
jawaban ya atau tidak.

b. Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal.

c. Buatlah  pedoman penskoran  segera setelah soalnya ditulis 
dengan cara menguraikan komponen yang akan dinilai atau 
kriteria penskorannya, besarnya skor bagi setiap komponen, atau 
rentangan skor yang dapat diperoleh untuk setiap kriteria dalam 
soal yang bersangkutan.

d. Hal-hal  lain  yang  menyertai soal  seperti tabel, gambar, grafik, 
peta, atau yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas dan 
terbaca, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan 
juga harus bermakna.

Bahasa

a. Rumusan butir soal menggunakan bahasa (kalimat dan kata-kata) 
yang sederhana dan komunikatif,  sehingga mudah dipahami oleh 
siswa. 

b. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat 
menyinggung perasaan peserta didik atau kelompok tertentu.
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c. Rumusan soal tidak menggunakan kata-kata/kalimat yang 
menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian.

d. Butir soal menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

e. Rumusan soal sudah mempertimbangkan segi bahasa dan budaya.

f. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat, jika soal 
akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. 

3. Kaidah penulisan soal bentuk menjodohkan adalah sebagai berikut:

a. Tulislah seluruh pernyataan dalam lajur kiri dengan materi yang 
sejenis, dan pernyataan dalam lajur kanan juga sejenis. Dengan kata 
lain: pernyataan dalam lajur sebelah kiri isinya homogen, demikian 
juga pernyataan dalam lajur sebelah kanan isinya harus homogen.

b. Tulislah pernyataan jawaban lebih banyak dari pernyataan soal. Hal 
ini penting, untuk memperkecil probabilitas peserta tes menjawab 
soal secara menebak dengan benar. Seperti contoh berikut, 
pernyataan soal yang ada di lajur kiri adalah lima butir, pernyataan 
jawaban yang ada di lajur kanan adalah tujuh butir.

c. Susunlah jawaban yang berbentuk angka secara berurutan dari 
besar ke kecil atau sebaliknya. Apabila alternatif jawabannya 
berupa tanggal dan tahun terjadinya peristiwa, maka susunlah 
tanggal dan tahun tersebut berurutan secara kronologis, seperti 
dalam penulisan soal pilihan ganda.

d. Tulislah petunjuk mengerjakan tes yang jelas dan mudah dipahami 
oleh peserta tes. Oleh karena itu, dalam perumusan kalimat dan 
penggunaan kosakata perlu memperhatikan perkembangan 
kemampuan bahasa peserta tes.
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4. Kaidah Bentuk Soal Dua Pilihan Jawaban (Benar–Salah, Ya-Tidak) 

Penulis soal bentuk dua pilihan jawaban perlu memperhatikan beberapa 
kaidah sebagai berikut. 

a. Hindari penggunaan kata: terpenting, selalu, tidak pernah, hanya, 
sebagian besar, dan kata-kata lain yang sejenis, karena dapat 
membingungkan peserta tes dalam menjawab. Rumusan butir soal 
harus jelas, dan pasti benar atau pasti salah. 

b. Jumlah rumusan butir soal yang jawabannya benar dan salah 
hendaknya seimbang. 

c. Panjang rumusan pernyataan butir soal hendaknya relatif sama. 

d. Susunan pernyataan benar dan pernyataan salah secara random, 
tidak sistematis mengikuti pola tertentu. Misalnya: B B S S, atau B 
S B S, dan sebagainya. Susunan yang terpola sistematis seperti itu 
dapat memberi petunjuk kepada jawaban yang benar. 

e. Hindari pengambilan kalimat langsung dari buku teks. Pengambilan 
kalimat langsung dari buku teks lebih mendorong peserta didik 
untuk menghafal daripada memahami dan menguasai konsep 
dengan baik 

Bentuk Soal Dua Pilihan Jawaban (Benar–Salah, Ya- Tidak)

Bentuk soal ini menuntut peserta tes untuk memilih dua kemungkinan 
jawaban. Bentuk kemungkinan jawaban yang sering digunakan adalah 
benar dan salah atau ya dan tidak. Peserta tes diminta memilih jawaban 
benar atau salah (ya atau tidak) pada pernyataan yang disajikan. 

Berikut adalah keunggulan dan keterbatasan bentuk soal dua pilihan 
jawaban. Keunggulan bentuk soal dua pilihan adalah seperti berikut: 

•	 Dapat	mengukur	berbagai	jenjang	kemampuan	kognitif.	

•	 Materi	 yang	 diujikan	 dapat	 mencakup	 lingkup	 materi	 yang	 luas	
(dapat lebih luas dan lebih banyak lingkup materinya daripada yang 
dicakup oleh bentuk soal Pilihan Ganda). 

14 Panduan Bagaimana Pendidik Dapat Menulis Soal Yang Berkriteria Untuk Berfikir Tingkat TinggiPanduan Bagaimana Pendidik Dapat Menulis Soal Yang Berkriteria Untuk Berfikir Tingkat Tinggi



•	 	 Jawaban	 peserta	 didik	 dapat	 diskor	 dengan	 mudah,	 cepat	 dan	
objektif (lebih cepat dan lebih mudah daripada Pilihan Ganda). 

Keterbatasan bentuk soal dua pilihan jawaban seperti berikut: 

•	 menebak	 dengan	 benar	 adalah	 besar,	 yakni	 50%,	 karena	 pilihan	
jawabannya hanya dua, benar dan salah atau ya dan tidak. 

•	 	 Bentuk	 soal	 ini	 tidak	 dapat	 digunakan	 untuk	 menanyakan	 sesuatu	
konsep secara utuh karena peserta tes hanya dituntut menjawab benar 
dan salah, atau ya dan tidak. 

•	 	Apabila	jumlah	butir	soalnya	sedikit,	indeks	daya	pembeda	butir	soal	
cenderung rendah. 

•	 	 Apabila	 ragu	 atau	 kurang	 memahami	 pernyataan	 soal,	 peserta	 tes	
cenderung memilih jawaban benar. 

B. Bagaimana Butir Soal  Yang Dapat Menuntut Berfikir Tingkat 
 Tinggi?

Agar butir soal yang ditulis dapat menuntut berfikir tingkat tinggi, maka setiap 
butir soal selalu diberikan dasar pertanyaan (stimulus)

•	 Berbentuk	 sumber	 /	 bahan	 bacaan	 seperti:	 teks	 bacaan,	 paragrap,	 teks	 drama,	
penggalan cerita/dongeng, puisi, kasus, gambar, grafik, foto, rumus, table, daftar 
kata/symbol, contoh, peta, film atau suara yang direkam.

•	 Dianalisis,	dievaluasi,	dan	dikreasikan

C. Bagaimana Teknik Penulisan Butir Soal Berfikir Tingkat Tinggi?

•	 Perhatikan	cakupan	materi	yang	diharuskan	untuk	level	pendidikan

•	 Perhatihan	beberapa	kompetensi	yang	diharapkan	pada	tiap	level	pendidikan	

•	 Penggunaan	 pengetahuan	 dasar	 untuk	 suatu	 cakupan	 materi	 sangat	 mungkin	
berbeda sesuai dengan level pendidikan

•	 Mennggunakan	 pengetahuan	 atau	 kemampuan	 dasarnya	 untuk	 menyelesaikan	
permasalahan yang ada
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•	 Dalam	taksonomi	Bloom	tingkatan	yang	paling	rendah	dapat	menjadi	pengetahuan	
dasar untuk menjawab pertanyaaan ke tingkatan selanjutnya

•	 Dianjurkan	untuk	menyediakan	berbagai	macam	data	 (pernyataan,	table,	grafik,	
hasil dari percobaan yang dilakukan, laporan, bahan bacaan, hasil observasi, dll)

•	 Berbagai	macam	data	yang	disediakan		seharusnya	memberikan	informasi	kepada	
siswa merujuk kepada pengetahuab atau kemampuan dasar sehingga dapat 
diolah lebih lanjut

•	 Data	 yang	 diajukan	 sebagai	 stimulus	 kepada	 siswa	 sedapat	 mungkin	 dibuat	
dengan  situasi yang autentik atau nyata

D. Bagaimana Meningkatkan Kemampuan Pendidik dalam Mengembangkan 
 Ide Menulis  Soal  HOTS

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam  mengembangkan ide 
menulis Soal HOTS adalah:

- Menguasai materi atau substansi 

- Memilih materi yang esensial yang dapat mewakili materi secara 
keseluruhan

- Memahami pengetahuan prasyarat yang diperlukan untuk materi esensial

- Memahami strategi dalam membuat pertanyaan dalam soal

- Memahami perbedaan soal pertanyaan yang bersifat menantang dan 
hanya hafalan

- Mamahami bahwa jawaban soal HOTS bisa bervariasi  (bukan hanya satu 
jawaban) 

- Melaksanakan pembelajaran visual yaitu :

•	 Ketika	 pembelajaran	 guru	 memperhatikan	 melalui	 pandangan	 siswa	
dan membantu menjadi guru mereka sendiri.

•	 Ketika	mengajar	yang	terlihat	siswa	tahu	apa	yang	harus	dilakukan	dan	
bagaimana melakukannya
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•	 Pembelajaran	 yang	 terlihat	 ketika	 tujuan	 pembelajaran	 tidak	 hanya	
menantang tetapi eksplisit

•	 Guru	 dan	 siswa	 bekerja	 sama	 untuk	 mencapai	 tujuan,	 memberikan	
umpan balik, dan memastikan apakah siswa telah mencapai tujuan

E. Mengetahui Langkah-langkah Menyusun Soal Berfikir Tingkat Tinggi

Langkah-langkah menyusun soal berfikir tingkat tinggi adalah:

1. Menganalisis Kompetensi Dasar (KD) yang dapat dibuatkan soal berfikir 
tingkat tinggi

2. Menyusun kisi-kisi soal

3. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir – butir 
pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan bentuk soal.

4. Membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban

IV.  CONTOH SOAL  BERKRITERIA BERFIKIR TINGKAT TINGGI

A. Bahasa Indonesia

Sumber:http://www.ceritakecil.com/cerita-dan-dongeng/Katak-dan-
Permata-32

Katak dan Permata 

Charles Perrault 

Pada suatu masa, ada seorang wanita yang telah menjanda dan memiliki 
dua orang putri. Putri tertua memiliki wajah dan perangai yang sangat 
mirip dengan ibunya sehingga orang sering berkata bahwa siapapun 
yang melihat putri tertua tersebut, sama dengan melihat ibunya. Mereka 
berdua mempunyai sifat jelek yang sama, sangat sombong dan tidak 
pernah menghargai orang lain.

Putri yang termuda, merupakan gambaran dari ayahnya yang telah 
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meninggal, sama-sama memiliki sifat baik hati, senang membantu orang 
dan sangat sopan. Banyak yang menganggap bahwa putri termuda adalah 
wanita yang tercantik yang pernah mereka lihat. Karena kecenderungan 
orang untuk menyukai hal yang sama dengan diri mereka, ibunya menjadi 
sangat sayang kepada putri yang tertua, sedangkan putri yang termuda 
diperlakukan dengan buruk, putri termuda sering disuruhnya bekerja tanpa 
henti dan tidak boleh bersama mereka makan di meja makan. Dia hanya 
diperbolehkan makan di ruang dapur sendiri saja.

Putri yang termuda sering dipaksa dua kali sehari untuk mengambil 
air  dari sumur yang letaknya sangat jauh dari rumah mereka. Suatu hari 
ketika putri yang termuda berada di mata air ini, datanglah seorang wanita 
tua yang kelihatan sangat miskin, yang memintanya untuk mengambilkan 
dirinya air minum.

“Oh! ya, dengan senang hati,” kata gadis cantik ini yang dengan segera 
mengambil kendinya, mengambil air dari tempat yang paling jernih di 
mata air tersebut, dan memberikan kepada wanita itu, sambil membantu 
memegang kendinya agar wanita tua itu dapat minum dengan mudah.

Setelah minum, wanita tersebut berkata kepada putri termuda:

“Kamu sangat cantik, sangat baik budi dan sangat sopan, saya tidak bisa 
tidak memberikan kamu hadiah.” Ternyata wanita tua tersebut adalah 
seorang peri yang menyamar menjadi wanita tua yang miskin untuk 
melihat seberapa jauh kebaikan hati dan kesopanan putri termuda. “Saya 
akan memberikan kamu sebuah hadiah,” lanjut sang Peri, “Mulai saat ini, 
dari setiap kata yang kamu ucapkan, dari mulutmu akan keluar sebuah 
bunga atau sebuah batu berharga.”

Ketika putri termuda yang cantik ini pulang kerumah, dimana saat itu 
ibunya memarahinya karena menganggap putri termuda tersebut terlalu 
lama kembali dari mengambil air.

“Saya minta maaf, mama,” kata putri termuda, “karena saya terlambat 
pulang.”

Saat mengucapkan kata itu, dari mulutnya keluarlah dua buah bunga, dua 
buah mutiara dan dua buah permata.
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“Apa yang saya lihat itu?” kata ibunya dengan sangat terkejut, “Saya 
melihat mutiara dan permata keluar dari mulutmu! Bagaimana hal ini bisa 
terjadi, anakku?”

Untuk pertama kalinya ibunya memanggilnya dengan sebutan ‘anakku’.

Putri termuda kemudian menceritakan semua kejadian yang dialami secara 
terus terang, dan dari mulutnya juga berturut-turut keluarlah permata 
yang tidak terhitung jumlahnya.

“Sungguh mengagumkan,” kata ibunya, “Saya harus mengirim anakku yang 
satu lagi kesana.” Dia lalu memanggil putri tertua dan berkata “Kemarilah, 
lihat apa yang keluar dari mulut adikmu ketika dia berbicara. Apakah 
kamu tidak ingin memiliki hal yang dimiliki adikmu? Kamu harus segera 
berangkat ke mata air tersebut dan apabila kamu menemui wanita tua 
yang meminta kamu untuk mengambilkan air minum, ambilkanlah 
untuknya dengan cara yang sangat sopan.”

“Adik termuda pasti sangat senang melihat saya mengambil air dari mata 
air yang jauh,” katanya dengan cemberut.

“Kamu harus pergi, sekarang juga!” kata ibunya lagi.

Akhirnya putri tertua berangkat juga sambil mengomel di perjalanan,  sambil 
membawa kendi terbaik yang terbuat dari perak.

Tidak lama kemudian dia tiba di mata air tersebut, kemudian dia melihat 
seorang wanita yang berpakaian sangat mewah keluar dari dalam hutan, 
mendekatinya, dan memintanya untuk mengambilkan air minum. Wanita 
ini sebenarnya adalah peri yang bertemu dengan adiknya, tetapi kali ini peri 
tersebut menyamar menjadi seorang putri bangsawan.

“Apakah saya datang kesini,” kata putri tertua dengan sangat sombong, 
“hanya untuk memberikan kamu air? dan kamu pikir saya membawa kendi 
perak ini untuk kamu? Kalau kamu memang mau minum, kamu boleh 
meminumnya jika kamu merasa pantas.”

“Kamu keterlaluan dan berlaku tidak sopan,” jawab sang Peri, “Baiklah, 
mulai sekarang, karena kamu sangat tidak sopan dan sombong, saya 
akan memberikan kamu hadiah, dari setiap kata yang kamu ucapkan, 
dari mulutmu akan keluar seekor ular atau seekor katak.”
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Saat dia pulang, ibunya yang melihat kedatangannya dengan gembira 
menyambutnya dan bertanya:

“Bagaimana, anakku?”

“Bagaimana apanya, ma?” putri tertua menjawab dengan  cara yang tidak 
sopan, dan dari mulutnya keluarlah dua ekor ular berbisa dan dua ekor 
katak.

“Oh! ampun,” kata ibunya; “apa yang saya lihat ini? Oh! pastilah adik mu 
yang sengaja telah merencanakan kejadian ini,  tapi dia akan mendapatkan 
hukumannya”; dan dengan segera dia berlari mendekati putri termudanya 
dan memukulnya. Putri termuda kemudian lari menjauh darinya dan 
bersembunyi di dalam hutan yang tidak jauh dari rumahnya agar tidak 
mendapat pukulan lagi.

Bagaimana Membuat  Soal Higher Order Thinking dari wacana tersebut?

•	 Level Kognitif : menemukan informasi dalam wacana

Apa perbedaan sifat putri tertua dan putri termuda?

•	 Level kognitif: menafsirkan isi wacana

Apa tujuan Ibu menyuruh putri tertua mengambil air?

•					Level kognitif: merefleksi isi wacana

Jika peri menyamar sebagai wanita tua saat putri tertua mengambil air, 
apakah yang akan terjadi di akhir cerita?

B.  Matematika

Kemampuan Dasar

3.6 Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan, faktor persekutuan 
terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil 
(KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Indikator: 

Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 
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kelipatan persekutuan dua bilangan.

Soal :

Ana membilang lompat 3 dimulai dari 2 dan Badu membilang lompat 4 
dimulai dari 1. Bilangan berapakah yang sama disebut oleh kedua anak?

a. 12

b. 24 

c. 32

d. 41

Jawab : D

Ana (3 langkah) : 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41

Badu (4 langkah)  : 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41

C. IPA

Kemampuan Dasar: 

4.3. Mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, 
misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya 
gesekan.

Indikator: 

4.3.1 Disediakan bahan plastik, benang, gunting dan pemberat, siswa 
dapat merancang dan membuat parasut.

Soal:

Disediakan kantong plastik, benang, gunting, pemberat dan telur puyuh. 
Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang 
disediakan untuk menurunkan telur puyuh dari ketinggian tertentu agar 
tidak pecah!
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasal 1 Butir 1 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,   

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pasal tersebut menunjukkan bahwa  pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya 

pemanusiaan, pembudayaan, dan pemberadaban anak manusia sebagai makhluk yang 

dipercaya sebagai khalifah di muka bumi. Bagi bangsa Indonesia, upaya itu terikat oleh 

falsafah Pancasila dan tujuan Pendidikan Nasional.Pendidikan Nasional berfungsi 

menegembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa,bertujuan untuk 

mengembangkanpotensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang MahaEsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dengan demikian, proses pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) harus 

dapat membekali siswa dengan kekuatan spiritual keagamaan, sikap positif terhadap 

masalah kebangsaan dan kenegaraan, pengetahuan, keterampilan, serta akhlak mulia 

yang diperlukan sebagai dasar  kokoh untuk membangun karakter anak bangsa yang 

beradab.  Dalam praktik pembelajaran di sekolah  pembangunan karakter initidak dapat 

diberikan secara monolitik, melainkan harus dikemas terpadu dalam proses pembelajaran 

terkait dengan pengetahuan dan keterampilan tentang berbagai hal.  Ini berarti bahwa 

proses pembelajaran merupakan wahana penting dalam pencapaian tujuan pendidikan 

yang haruas dikuasai oleh semua guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Keberhasilan implementasi kurikulum seperti harapanpemerintah dan masyarakat, 

sangat ditentukan oleh pemahaman para pemangku kepentingan, utamanya guru.  Guru  

harus memiliki pemahaman, kesadaran, kemampuan, kreativitas, kesabaran dan 

keuletan. Beberapa faktor, misalnya: kondisi geografis, jumlah SD, jumlah guru yang 

sangat besar menyisakan masalah dalam memberikan sosialisasi, pelatihan, dan 

pendampingan pada pemahaman kurikulum secara utuh.  Keberhasilan kurikulum secara 

utuh memerlukan proses panjang, mulai dari kajian dan kristalisasi berbagai gagasan dan 

konsep ideal tentang pendidikan, pengembangan desain kurikulum, penyiapan dan 

penugasan pendidik dan tenaga kependidikan.  
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mengembangkan  aspek-aspek  kemanusiaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur  

pengembangan pendidikan karakter,  seperti: kerja sama, toleransi, kerja keras, 

integritas, disiplin, bermoral,  dan tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun 

terhadap masyarakat.  

Progresivisme memandang sekolah sebagai alat untuk mempertahankan 

kehidupan tradisi dan lembaga dari perspektif kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Rekonstruksionisme mengutamakan tujuan pendidikan, sehingga hampir semua 

kurikulum menerapkan pendekatan tujuan.   

Perenialisme berpendapat sekolah berfungsi sebagai alat untuk memelihara dan 

memperbaiki masyarakat, sehingga muncul pendekatan  lingkungan, pendekatan 

berbasis aktivitas, dan pendekatan kontekstual. 

Landasan filosofis pendidikan di Indonesia merujuk pada  landasan filosofis di atas  

serta falsafah negara  Pancasila,  UUD 45, dan ajaran Ki Hajar Dewantara.  Dengan 

demikian kurikulum nasional harus dapat mewujudkan landasan pendidikan tersebut 

yang telah dijabarkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 1 Butir 1 yang menyatakan,  “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”  Nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila harus tumbuh dalam diri siswa, baik dalam 

Kurikulum 2006 maupun Kurikulum 2013 yang dikembangkan dengan membawa 

amanah harus mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa siswa. 

Kurikulum berakar pada budaya lokal dan bangsa memiliki arti bahwa kurikulum harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari budaya setempat dan 

nasional tentang berbagai nilai yang penting. Kurikulum juga harus memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam mengembangkan nilai-nilai 

budaya setempat dan nasional menjadi nilai budaya yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari dan menjadi nilai yang dikembangkan lebih lanjut untuk kehidupan di masa 

depan. Hal ini sesuai dengan falsafah yang telah diuraikan di atas dalam rangka 

membangun generasi emas yang berkarakter, beriman, bertakwa, cerdas, memiliki 

keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dirinya, masyarakat,  dapat 

berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara yang bermartabat  serta turut 

membangun peradaban bangsanya. 

 

Sesuai dengan tuntutan kurikulum, maka guru seyogyanya melaksanakan 

pembelajaran  tematik terpadu,  pendekatan saintifik, dan pendekatan ilmiah lainnya. 

Penerapan pendekatan pembelajaran tersebut membawa  implikasi/ perubahan terhadap 

mindsetguru, proses pembelajaran, buku guru, buku siswa, sistem penilaian,  program 

remedial,  pengayaan, serta orang tua dan pemangku kepentingan. 

Kenyataan di lapangan, guru masih banyak menghadapi kesulitan dan ketidakjelasan 

dalam mengimplementasikan kurikulum.  Mereka memerlukan panduan yang dapat 

digunakan secara efektif  dan efisien untuk mengembangan pembelajaran yang kreatif 

dan inovatif. 

 
B. Tujuan 

Panduan Pembelajaran Tematik Terpadu ini bertujuan sebagai acuan bagi guru, 

kepala sekolah,  pengawas, orang tua, dinas pendidikan, masyarakat serta pemangku 

kepentingan untuk memiliki pemahaman yang mendalam  tentang  pembelajaran yang 

berkualitas.  

Secara khusus, panduan ini disusun dengan maksud: 

1. Sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan  pembelajaran yang bermutu 

berdasarkan standar isi, standar proses, standar penilaian, multiliterasi,  Pedagogical 

Content Knowledge, PAKEM,  pendekatan saintifik serta berbagai pendekatan  

lainnya. 

2.  Sebagai acuan bagi kepala sekolah, sebagai penanggungjawab pendidikan di 

sekolah, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan 

nasional terkait dengan pelaksanaan pembelajaran  yang bermutu di sekolah dasar. 

3.  Sebagai acuan bagi pengawas sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan, 

sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan mutu di 

lingkungan sekolah binaannya, terkait dengan upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran  di sekolah dasar. 

 

C. Dasar 
Buku, “Panduan Pembelajaran Tematik Terpadu di SD” ini, disusun dengan 

mempertimbangkan  undang-undang, peraturan-peraturan, falsafah negara serta 

landasan  filosofis pendidikan dan landasan  pedagogis.  

 

1. Landasan Filosofis 
Ada lima aliran yang menjadi landasan filosofis pendidikan,  yaitu: humanisme, 

progresivisme, esensialisme, rekonstruksionisme, dan perenialisme. Humanisme  
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mengembangkan  aspek-aspek  kemanusiaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur  

pengembangan pendidikan karakter,  seperti: kerja sama, toleransi, kerja keras, 

integritas, disiplin, bermoral,  dan tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun 
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Sesuai dengan tuntutan kurikulum, maka guru seyogyanya melaksanakan 

pembelajaran  tematik terpadu,  pendekatan saintifik, dan pendekatan ilmiah lainnya. 

Penerapan pendekatan pembelajaran tersebut membawa  implikasi/ perubahan terhadap 

mindsetguru, proses pembelajaran, buku guru, buku siswa, sistem penilaian,  program 

remedial,  pengayaan, serta orang tua dan pemangku kepentingan. 

Kenyataan di lapangan, guru masih banyak menghadapi kesulitan dan ketidakjelasan 

dalam mengimplementasikan kurikulum.  Mereka memerlukan panduan yang dapat 

digunakan secara efektif  dan efisien untuk mengembangan pembelajaran yang kreatif 

dan inovatif. 

 
B. Tujuan 

Panduan Pembelajaran Tematik Terpadu ini bertujuan sebagai acuan bagi guru, 

kepala sekolah,  pengawas, orang tua, dinas pendidikan, masyarakat serta pemangku 

kepentingan untuk memiliki pemahaman yang mendalam  tentang  pembelajaran yang 

berkualitas.  

Secara khusus, panduan ini disusun dengan maksud: 

1. Sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan  pembelajaran yang bermutu 

berdasarkan standar isi, standar proses, standar penilaian, multiliterasi,  Pedagogical 

Content Knowledge, PAKEM,  pendekatan saintifik serta berbagai pendekatan  

lainnya. 

2.  Sebagai acuan bagi kepala sekolah, sebagai penanggungjawab pendidikan di 

sekolah, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan 

nasional terkait dengan pelaksanaan pembelajaran  yang bermutu di sekolah dasar. 

3.  Sebagai acuan bagi pengawas sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan, 

sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan mutu di 

lingkungan sekolah binaannya, terkait dengan upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran  di sekolah dasar. 

 

C. Dasar 
Buku, “Panduan Pembelajaran Tematik Terpadu di SD” ini, disusun dengan 

mempertimbangkan  undang-undang, peraturan-peraturan, falsafah negara serta 

landasan  filosofis pendidikan dan landasan  pedagogis.  

 

1. Landasan Filosofis 
Ada lima aliran yang menjadi landasan filosofis pendidikan,  yaitu: humanisme, 

progresivisme, esensialisme, rekonstruksionisme, dan perenialisme. Humanisme  
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j.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 

Tahun 2014  tentang Pembelajaran  pada Pendidikan Dasar  dan Pendidikan 

Menengah; 

k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105  

Tahun 2014  tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah. 

l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2015  tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 

m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016  tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2016  tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 

o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2016  tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 

p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2016  tentang Standar Penilaian Pendidikan; 

q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2016  tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 

pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 

    
4. Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Prinsip-prinsip pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah menurut 

Permendikbud Nomor  22 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu; 

2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka 

sumber belajar; 

3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah; 

4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; 

5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 

6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran 

dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 

2. Landasan  Pedagogis 
Pengembangan pendidikan  di Sekolah Dasar (SD) dilandasi  tiga aspek utama, 

yaitu karakteristik pendidikan di SD, karakteristik psikologis rs,  dan karakteristik sosio-

budaya siswa.  Pendidikan dasarmemiliki karakter yang khas yang membedakannya 

dengan pendidikan menengah. Pendidikan menengah lebih menekankan penguasaan 

akademik, sementara pendidikan dasarlebih menekankan pendidikan 

karakter/kepribadian, dan literasi. Karakteristik siswa SD juga tergolong unik. Siswa 

SD kelas rendah (kelas 1,2, dan 3) tergolong usia dini, sementara kelas tinggi (kelas 

4,5,dan 6) tergolong anak-anak dan awal remaja.  Di samping itu karakteristik siswa 

ini tentu berbeda dari segi aspek kognitif, afektif, latar belakang sosial ekonomi, 

budaya, lingkungan tempat tinggal, dan perkembangan bahasa. Dengan  demikian 

peran guru sebagai perencana, pelaksana,  penilai dan fasilitator siswa sangatlah 

penting. Di samping itu peran  guru sebagai model, terutama sebagai model perilaku, 

model berbahasa,  sebagai model teman, saudara atau pengganti orang tua sangatlah 

perlu diperhatikan. 

 

3. Landasan Hukum 
a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 

d. Peraturan   Pemerintah   Nomor  32  Tahun   2013  tentang  Perubahan   atas 

Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan; 

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 61 

Tahun 2014 tentang  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; 

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 

Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar; 
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BAB II 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Keterpaduan menjadi salah satu ciri Kurikulum 2013.  Kurikulum terpadu yang dimaksud 

adalah kurikulum yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu dalam bentuk keterpaduan. 

Kompetensi-kompetensi yang akan dicapai berdasarkan mata pelajaran dihubungkan dalam 

satu jaringan kompetensi untuk menjelaskan suatu konteks yang menggambarkan 

keterpaduan. Ada berbagai bentuk keterpaduan yang terdiri atas dua kelompok besar, yaitu 

keterpaduan materi dan keterpaduan kompetensi atau capaian pembelajaran. 

A. Keterpaduan Materi Pembelajaran 
Keterpaduan materi pelajaran terdiri atas keterpaduan di dalam mata pelajaran, 

antarmata pelajaran, dan di luar mata pembelajaran. Keterpaduan tersebut menggunakan 

pendekatan intradisipliner, multidisipliner, interdisipiliner, dan transdisipliner yang 

digambarkan seperti bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterpaduan

Dalam 
Pelajaran

Intradisipliner

Pembelajaran pada 
satu kelas dikaitkan 
dengan yang telah 

dipelajari pada 
kelas sebelumnya

Antar Mata 
Pelajaran

Multidisipliner Interdisipliner

Luar Mata 
Pelajaran

Transdisipliner

Pembelajaran dengan 
mengamati sekitarnya 
dan menggunakannya 

sebagai konteks 
pembelajaran

7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 

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

keterampilan mental (softskills); 

9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa 

sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing 

ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan 

mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran (tut wuri 

handayani); 

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

12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa 

saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; 

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pembelajaran; dan 

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. 
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2. The Webbed Model  (Model Jaring Laba-Laba) 

Model jaring laba-laba dikembangkan dengan cara menentukan tema atau topik 

sebagai pengait kompetensi berbagai mata pelajaran.  Tema dapat ditentukan 

berdasarkan kebutuhan atau melalui negosiasi antara guru dan siswa. Tema dipilih dari 

hal-hal yang dekat dengan siswa. Model jaring laba-laba dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

The Webbed Model  (Model Jaring Laba-Laba) ini sejalan dengan pembelajaran tematik 

terpadu yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 jenjang SD. 

Pengertian 
a. Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan yang 

menggunakan tema sebagai pemersatu.   

b. Kegiatan pembelajaran  memadukan Kompetensi Dasar dari beberapa  muatan 

pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka. 

c. Pembelajaran tematik terpadu bermanfaat untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi peserta didik, karena saat peserta didik memahami berbagai 

konsep dapat melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep 

lain yang telah dikuasai sebelumnya. 

d. Tematik terpadu disusun berdasarkan gabungan proses integrasi. 

Tema 

Bahasa 
Indonesia 

PPKn 

Seni Budaya dan 
Prakarya 

PJOK 

Matematika 

B. Keterpaduan Capaian Pembelajaran 

Sejalan dengan Kurikulum 2013 yang memuat kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan, keterpaduan capaian pembelajaran diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran yang bertujuan mencapai tiga kompetensi tersebut secara utuh. 

Model Pembelajaran Terpadu 
Model pembelajaran terpadu yang dikembangkan oleh Forgaty, yaitu (1) the 

fragmented mode l(model terpisah); (2) the connected model(model terhubung); (3) the 

nested model(model tersarang); (4) the sequenced model(model terurut); (5) the shared 

model(model terbagi); (6) the webbed model(model jaring laba-laba); (7) the threaded 

model(model disusupkan); (8) the integrated model(model terpadu); (9) the immersed 

model(model terbenam); (10) the networked model(model jaringan). 

 Contoh model pembelajaran terpadu dari Forgaty yang diterapkan pada pembelajaran 

tematik terpadu adalah the webbed model (model jaring laba-laba) dan the integrated 

model (model terpadu). 

1. The Integrated Model (Model Terpadu) 

Model terpadu memadukan berbagai bidang studi berdasarkan keterampilan, konsep, 

dan sikap yang saling tumpang tindih. Pembelajaran model terpadu dirancang 

berdasarkan satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai berbagai kompetensi dasar 

dari berbagai disipilin ilmu.  Model Terpadu dapat digambarkan sebagai berikut: 
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c. Pembelajaran tematik terpadu bermanfaat untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi peserta didik, karena saat peserta didik memahami berbagai 

konsep dapat melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep 

lain yang telah dikuasai sebelumnya. 

d. Tematik terpadu disusun berdasarkan gabungan proses integrasi. 

Tema 

Bahasa 
Indonesia 

PPKn 

Seni Budaya dan 
Prakarya 

PJOK 

Matematika 

B. Keterpaduan Capaian Pembelajaran 

Sejalan dengan Kurikulum 2013 yang memuat kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan, keterpaduan capaian pembelajaran diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran yang bertujuan mencapai tiga kompetensi tersebut secara utuh. 

Model Pembelajaran Terpadu 
Model pembelajaran terpadu yang dikembangkan oleh Forgaty, yaitu (1) the 

fragmented mode l(model terpisah); (2) the connected model(model terhubung); (3) the 

nested model(model tersarang); (4) the sequenced model(model terurut); (5) the shared 

model(model terbagi); (6) the webbed model(model jaring laba-laba); (7) the threaded 

model(model disusupkan); (8) the integrated model(model terpadu); (9) the immersed 

model(model terbenam); (10) the networked model(model jaringan). 

 Contoh model pembelajaran terpadu dari Forgaty yang diterapkan pada pembelajaran 

tematik terpadu adalah the webbed model (model jaring laba-laba) dan the integrated 

model (model terpadu). 

1. The Integrated Model (Model Terpadu) 

Model terpadu memadukan berbagai bidang studi berdasarkan keterampilan, konsep, 

dan sikap yang saling tumpang tindih. Pembelajaran model terpadu dirancang 

berdasarkan satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai berbagai kompetensi dasar 

dari berbagai disipilin ilmu.  Model Terpadu dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Peran Tema 
a. Tema berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran, dengan memadukan beberapa 

mata pelajaran sekaligus. Adapun mata pelajaran yang dipadukan untuk kelas I, II, dan III 

adalah PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, dan PJOK. 

b. Untuk Kelas IV-VI, mata pelajaran yang dipadukan adalah PPKn, Bahasa Indonesia, IPA, 

IPS, Seni Budaya dan Prakarya. Untuk Matematika dan PJOK, diajarkan sebagai mata 

pelajaran terpisah. 

Prinsip-prinsip Pemilihan Tema  
a. Kontekstual, memperhatikan lingkungan terdekat peserta didik. 

b. Menarik minat dan mendorong proses berfikir peserta didik. 

c. Dari mudah ke sulit, konkrit ke abstrak, sederhana ke kompleks. 

d. Memperhatikan usia, tahapan perkembangan, kemampuan, kebutuhan, dan minat 

peserta didik. 

e. Tema harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang 

waktu belajar 

f. Tema yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

g. Tema yang dipilih sesuai dengan ketersediaan sumber belajar. 
 

Peran Subtema 
Subtema merupakan turunan dari tema yang difungsikan untuk membuat tema lebih spesifik, 

kontekstual, dan mudah dipahami peserta didik. 

Contoh Tema dan Subtema  
Kelas I dan IV SD Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 

Kelas I Kelas IV 
Tema Subtema Tema Subtema 

1.Diriku 1.Aku dan Teman Baru 1.Indahnya  
   Kebersamaan 

1.Keberagaman  
Budaya Bangsaku 

2.Tubuhku 2.Kebersamaan dalam 
   Keberagaman 

3.Aku Merawat Tubuhku 3.Bersyukur dalam 
4.Aku Istimewa    Keberagaman 

    
2.Kegemaranku 1.Gemar Berolahraga 2. Selalu  

  Berhemat  Energi 
1.Sumber Energi 

2.Gemar Bernyanyi dan 
   Menari 

2.Manfaat Energi 

3.Gemar Menggambar 3.Energi Alternatif 
4.Gemar Membaca  

    
3.Kegiatanku 1.Kegiatan Pagi Hari 3.Peduli Terhadap 

   Makhluk Hidup 
1.Hewan dan  
   Tumbuhan di  
    Lingkungan     
    Rumahku 

Landasan Psikologis 

a. Psikologi perkembangan untuk menentukan tingkat keluasan dan kedalaman isi sesuai 

dengan tahap perkembangan peserta didik. 

b. Psikologi belajar untuk menentukan isi/materi pembelajaran disampaikan kepada siswa 

dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya 

 

Tujuan 
a. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 

b. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran 

dalam tema yang sama. 

c. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 

d. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan berbagai mata 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. 

e. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti: 

bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. 

f. Lebih  merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam 

konteks tema yang jelas 

g. Guru  dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu 

dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih dan 

atau pengayaan. 

h. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuhkembangkan dengan mengangkat 

sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 
Ciri-ciri 
a. Berpusat pada anak. 

b. Peserta didik aktif mencari tahu, bukan diberi tahu. 

c. Memberikan pengalaman langsung. 

d. Bersifat luwes. 

e. Menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. 

f. Menekankan pada penerapan konsep belajar dengan melakukan sesuatu (learning by 

doing). Guru diharapkan mampu merencanakan pengalaman belajar yang bermakna. 

g. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 

  

10



Panduan Pembelajaran Tematik Terpadu Panduan Pembelajaran Tematik Terpadu 

Peran Tema 
a. Tema berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran, dengan memadukan beberapa 

mata pelajaran sekaligus. Adapun mata pelajaran yang dipadukan untuk kelas I, II, dan III 

adalah PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, dan PJOK. 

b. Untuk Kelas IV-VI, mata pelajaran yang dipadukan adalah PPKn, Bahasa Indonesia, IPA, 

IPS, Seni Budaya dan Prakarya. Untuk Matematika dan PJOK, diajarkan sebagai mata 

pelajaran terpisah. 

Prinsip-prinsip Pemilihan Tema  
a. Kontekstual, memperhatikan lingkungan terdekat peserta didik. 

b. Menarik minat dan mendorong proses berfikir peserta didik. 

c. Dari mudah ke sulit, konkrit ke abstrak, sederhana ke kompleks. 

d. Memperhatikan usia, tahapan perkembangan, kemampuan, kebutuhan, dan minat 

peserta didik. 

e. Tema harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang 

waktu belajar 

f. Tema yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

g. Tema yang dipilih sesuai dengan ketersediaan sumber belajar. 
 

Peran Subtema 
Subtema merupakan turunan dari tema yang difungsikan untuk membuat tema lebih spesifik, 

kontekstual, dan mudah dipahami peserta didik. 

Contoh Tema dan Subtema  
Kelas I dan IV SD Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 

Kelas I Kelas IV 
Tema Subtema Tema Subtema 

1.Diriku 1.Aku dan Teman Baru 1.Indahnya  
   Kebersamaan 

1.Keberagaman  
Budaya Bangsaku 

2.Tubuhku 2.Kebersamaan dalam 
   Keberagaman 

3.Aku Merawat Tubuhku 3.Bersyukur dalam 
4.Aku Istimewa    Keberagaman 

    
2.Kegemaranku 1.Gemar Berolahraga 2. Selalu  

  Berhemat  Energi 
1.Sumber Energi 

2.Gemar Bernyanyi dan 
   Menari 

2.Manfaat Energi 

3.Gemar Menggambar 3.Energi Alternatif 
4.Gemar Membaca  

    
3.Kegiatanku 1.Kegiatan Pagi Hari 3.Peduli Terhadap 

   Makhluk Hidup 
1.Hewan dan  
   Tumbuhan di  
    Lingkungan     
    Rumahku 

Landasan Psikologis 

a. Psikologi perkembangan untuk menentukan tingkat keluasan dan kedalaman isi sesuai 

dengan tahap perkembangan peserta didik. 

b. Psikologi belajar untuk menentukan isi/materi pembelajaran disampaikan kepada siswa 

dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya 

 

Tujuan 
a. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 

b. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran 

dalam tema yang sama. 

c. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 

d. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan berbagai mata 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. 

e. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti: 

bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. 

f. Lebih  merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam 

konteks tema yang jelas 

g. Guru  dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu 

dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih dan 

atau pengayaan. 

h. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuhkembangkan dengan mengangkat 

sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 
Ciri-ciri 
a. Berpusat pada anak. 

b. Peserta didik aktif mencari tahu, bukan diberi tahu. 

c. Memberikan pengalaman langsung. 

d. Bersifat luwes. 

e. Menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. 

f. Menekankan pada penerapan konsep belajar dengan melakukan sesuatu (learning by 

doing). Guru diharapkan mampu merencanakan pengalaman belajar yang bermakna. 

g. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 
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Menentukan tema dalam satu tahun ajaran merupakan langkah pertama dalam 

merancang pembelajaran tematik. Tema dapat ditetapkan oleh pengambil kebijakan, 

guru, atau ditetapkan bersama dengan peserta didik. 

 

2. Merumuskan Indikator pada setiap kompetensi dasar dari setiap mata 
pelajaran 
Sebelum kompetensi dasar dipetakan ditiap tema dalam satu tahun ajaran, 

kompetensi dasar tersebut perlu dirincikan terlebih dahulu dalam bentuk indikator.  

Indikator dirumuskan dari kompetensi dasar, pada aspek pengetahuan dan 

keterampilan. Perumusan indikator berdasarkan kata kunci pada kompetensi dasar 

dan kata kerja operasional yang sesuai.  

 

Contoh: 
3.1 Mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan 

sifat benda, serta peristiwa siang dan malam, dengan bantuan guru atau teman 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa 

daerah untuk emmbantu pemahaman.  

Kompetensi dasar Bahasa Indonesia bila kita cermati mengandung materi muatan 

IPA yang harus dicapai dengan cara terintegrasi ke dalam Bahasa Indonesia. Oleh 

karena itu, kata kunci pada kompetensi dasar tersebut mengandung muatan Bahasa 

Indoensia dan IPA 

Indikator yang dapat dirumuskan dari KD diatas adalah : 

3.1.1 Menyebutkan isi teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera 

dengan bantuan guru dalam Bahasa Indonesia lisa.  

 

3. Memetakan kompetensi dasar dari semua mata pelajaran dalam satu tahun 
ajaran  
 

Contoh pemetaan Kompetensi Dasar satu tahun ajaran  kelas 4 mata pelajaran 

matematika  

  

2.Kegiatan Siang Hari  2.Keberagaman  
Makhluk Hidup  
di Lingkunganku 

3.Kegiatan Sore Hari  3.Ayo Cintai  
   Lingkungan 

4.Kegiatan Malam Hari   
    
4.Keluargaku 1.Anggota Keluargaku 4.Berbagai  

   Pekerjaan 
1.Jenis-jenis 
   Pekerjaan 

2.Kegiatan Keluargaku 2.Pekerjaan di  
   di Sekitarku 

3.Keluarga Besarku 3.Pekerjaan  
   Orangtuaku 4.Kebersamaan  

   dalam Keluarga 
    
  

 
 

5. Pahlawanku 1.Perjuangan Para 
   Pahlawan 
2.Pahlawanku  
   Kebanggaanku 
3.Sikap Kepahlawanan 
 

 

Perancangan Pembelajaran Tematik Terpadu 

a. Langkah- Langkah Merancang Pembelajaran  
1. Menentukan Tema dalam Satu Tahun Ajaran  

Pembelajaran Tematik Terpadu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menggunakan tema sebagai 

pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran 

sekaligus dalam satu kali tatap muka, untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik dalam memahami berbagai 

konsep yang mereka pelajari selalu melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dikuasainya. 

 

Pelaksanaan pembelajaran Tematik Terpadu berawal dari tema yang telah 

dipilih/dikembangkan oleh guru yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jika 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pembelajaran tematik ini tampak 

lebih menekankan pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran yang lebih 

diutamakan pada makna belajar, dan  keterkaitan berbagai konsep mata pelajaran. 

Keterlibatan peserta didik dalam belajar lebih diprioritaskan dan pembelajaran yang 

bertujuan mengaktifkan peserta didik, memberikan pengalaman langsung serta tidak 

tampak adanya pemisahan antarmatapelajaran satu dengan lainnya. 
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Menentukan tema dalam satu tahun ajaran merupakan langkah pertama dalam 

merancang pembelajaran tematik. Tema dapat ditetapkan oleh pengambil kebijakan, 

guru, atau ditetapkan bersama dengan peserta didik. 

 

2. Merumuskan Indikator pada setiap kompetensi dasar dari setiap mata 
pelajaran 
Sebelum kompetensi dasar dipetakan ditiap tema dalam satu tahun ajaran, 

kompetensi dasar tersebut perlu dirincikan terlebih dahulu dalam bentuk indikator.  

Indikator dirumuskan dari kompetensi dasar, pada aspek pengetahuan dan 

keterampilan. Perumusan indikator berdasarkan kata kunci pada kompetensi dasar 

dan kata kerja operasional yang sesuai.  

 

Contoh: 
3.1 Mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan 

sifat benda, serta peristiwa siang dan malam, dengan bantuan guru atau teman 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa 

daerah untuk emmbantu pemahaman.  

Kompetensi dasar Bahasa Indonesia bila kita cermati mengandung materi muatan 

IPA yang harus dicapai dengan cara terintegrasi ke dalam Bahasa Indonesia. Oleh 

karena itu, kata kunci pada kompetensi dasar tersebut mengandung muatan Bahasa 

Indoensia dan IPA 

Indikator yang dapat dirumuskan dari KD diatas adalah : 

3.1.1 Menyebutkan isi teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera 

dengan bantuan guru dalam Bahasa Indonesia lisa.  

 

3. Memetakan kompetensi dasar dari semua mata pelajaran dalam satu tahun 
ajaran  
 

Contoh pemetaan Kompetensi Dasar satu tahun ajaran  kelas 4 mata pelajaran 

matematika  

  

2.Kegiatan Siang Hari  2.Keberagaman  
Makhluk Hidup  
di Lingkunganku 

3.Kegiatan Sore Hari  3.Ayo Cintai  
   Lingkungan 

4.Kegiatan Malam Hari   
    
4.Keluargaku 1.Anggota Keluargaku 4.Berbagai  

   Pekerjaan 
1.Jenis-jenis 
   Pekerjaan 

2.Kegiatan Keluargaku 2.Pekerjaan di  
   di Sekitarku 

3.Keluarga Besarku 3.Pekerjaan  
   Orangtuaku 4.Kebersamaan  

   dalam Keluarga 
    
  

 
 

5. Pahlawanku 1.Perjuangan Para 
   Pahlawan 
2.Pahlawanku  
   Kebanggaanku 
3.Sikap Kepahlawanan 
 

 

Perancangan Pembelajaran Tematik Terpadu 

a. Langkah- Langkah Merancang Pembelajaran  
1. Menentukan Tema dalam Satu Tahun Ajaran  

Pembelajaran Tematik Terpadu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menggunakan tema sebagai 

pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran 

sekaligus dalam satu kali tatap muka, untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik dalam memahami berbagai 

konsep yang mereka pelajari selalu melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dikuasainya. 

 

Pelaksanaan pembelajaran Tematik Terpadu berawal dari tema yang telah 

dipilih/dikembangkan oleh guru yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jika 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pembelajaran tematik ini tampak 

lebih menekankan pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran yang lebih 

diutamakan pada makna belajar, dan  keterkaitan berbagai konsep mata pelajaran. 

Keterlibatan peserta didik dalam belajar lebih diprioritaskan dan pembelajaran yang 

bertujuan mengaktifkan peserta didik, memberikan pengalaman langsung serta tidak 

tampak adanya pemisahan antarmatapelajaran satu dengan lainnya. 
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3.8 
Membandingk
an hal yang 
sudah 
diketahui 
dengan yang 
baru diketahui 
dari teks 
nonfiksi 
nonfiksi 

4.8 Menyampaikan 
hasil membandingkan 
pengetahuan lama 
dengan pengetahuan 
baru secara tertulis 
dengan bahasa sendiri 

                          √ √ 

3.9 
Mencermati 
tokoh-tokoh 
yang terdapat 
pada teks fiksi 

4.9 Menyampaikan 
hasil identifikasi tokoh-
tokoh yang terdapat 
pada teks fiksi secara 
lisan, tulis, dan visual 

                              

3.10 
Membandingk
an watak 
setiap tokoh 
pada teks fiksi 

4.10 Menyajikan hasil 
membanding-kan 
watak setiap tokoh 
pada teks fiksi secara 
lisan, tulis, dan visual 

                              

 

4. Membuat jaringan tema dari semua mata pelajaran  

  

  

Pemetaan KD Bahasa Indonesia Kelas IV 
                 

KI 3 KI 4 

Tema 1 Indahnya 
Kebersamaan 

Tema 2 Selalu 
Berhemat Energi 

Tema 3 Peduli 
terhadap Makhluk 

Hidup 
Tema 4 Berbagai 

Pekerjaan 
Tema 5 

Pahlawanku 

St 1 St 2 St 3 St 1 St 2 St 3 St 1 St 2 St 3 St 
1 St 2 St 

3 St 1 St 2 
S
t 
3 

3.1 
Mencermati 
gagasan 
pokok dan 
gagasan 
pendukung 
yang diperoleh 
dari teks lisan, 
tulis, atau 
visual 

4.1 Menata informasi 
yang didapat dari teks 
berdasarkan 
keterhubungan 
antargagasan ke 
dalam kerangka 
tulisan 

√     √   √                   

3.2 
Mencermati 
keterhubung-
an 
antargagasan 
yang didapat 
dari teks lisan, 
tulis, atau 
visua 

4.2 Menyajikan hasil 
pengamatan tentang 
keterhubungan 
antargagasan ke 
dalam tulisan 

  √ √ √                       

3.3 Menggali 
informasi dari 
seorang tokoh 
melalui 
wawancara 
menggunakan 
daftar 

4.3 Melaporkan hasil 
wawancara 
menggunakan 
kosakata baku dan 
kalimat efektif dalam 
bentuk teks tulis 

            √ √ √             

3.4 
Membandingk
an teks 
petunjuk 
penggunaan 
dua alat yang 
sama dan 
berbeda 

4.4 Menyajikan 
petunjuk penggunaan 
alat dalam bentuk teks 
tulis dan visual 
menggunakan 
kosakata baku dan 
kalimat efektif 

        √ √                   

3.5 
Menguraikan 
pendapat 
pribadi tentang 
isi buku sastra 
(cerita, 
dongeng, dan 
sebagainya)  

4.5 
Mengomunikasikan 
pendapat pribadi 
tentang isi buku sastra 
yang dipilih dan 
dibaca sendiri secara 
lisan dan tulis yang 
didukung oleh alasan 

                  √ √ √       

3.6 Menggali 
isi dan amanat 
puisi yang 
disajikan 
secara lisan 
dan tulis 
dengan tujuan 
untuk 
kesenangan 

4.6 Melisankan puisi 
hasil karya pribadi 
dengan lafal, intonasi, 
dan ekspresi yang 
tepat sebagai bentuk 
ungkapan diri 

                              

3.7 Menggali 
pengetahuan 
baru yang 
terdapat pada 
teks  

4.7 Menyampaikan 
pengetahuan baru dari 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri 

                        √     

Pemetaan KD Bahasa Indonesia Kelas IV 
                 

KI 3 KI 4 

Tema 1 Indahnya 
Kebersamaan 

Tema 2 Selalu 
Berhemat Energi 

Tema 3 Peduli 
terhadap Makhluk 

Hidup 
Tema 4 Berbagai 

Pekerjaan 
Tema 5 

Pahlawanku 

St 1 St 2 St 3 St 1 St 2 St 3 St 1 St 2 St 3 St 
1 St 2 St 

3 St 1 St 2 
S
t 
3 

3.1 
Mencermati 
gagasan 
pokok dan 
gagasan 
pendukung 
yang diperoleh 
dari teks lisan, 
tulis, atau 
visual 

4.1 Menata informasi 
yang didapat dari teks 
berdasarkan 
keterhubungan 
antargagasan ke 
dalam kerangka 
tulisan 

√     √   √                   

3.2 
Mencermati 
keterhubung-
an 
antargagasan 
yang didapat 
dari teks lisan, 
tulis, atau 
visua 

4.2 Menyajikan hasil 
pengamatan tentang 
keterhubungan 
antargagasan ke 
dalam tulisan 

  √ √ √                       

3.3 Menggali 
informasi dari 
seorang tokoh 
melalui 
wawancara 
menggunakan 
daftar 

4.3 Melaporkan hasil 
wawancara 
menggunakan 
kosakata baku dan 
kalimat efektif dalam 
bentuk teks tulis 

            √ √ √             

3.4 
Membandingk
an teks 
petunjuk 
penggunaan 
dua alat yang 
sama dan 
berbeda 

4.4 Menyajikan 
petunjuk penggunaan 
alat dalam bentuk teks 
tulis dan visual 
menggunakan 
kosakata baku dan 
kalimat efektif 

        √ √                   

3.5 
Menguraikan 
pendapat 
pribadi tentang 
isi buku sastra 
(cerita, 
dongeng, dan 
sebagainya)  

4.5 
Mengomunikasikan 
pendapat pribadi 
tentang isi buku sastra 
yang dipilih dan 
dibaca sendiri secara 
lisan dan tulis yang 
didukung oleh alasan 

                  √ √ √       

3.6 Menggali 
isi dan amanat 
puisi yang 
disajikan 
secara lisan 
dan tulis 
dengan tujuan 
untuk 
kesenangan 

4.6 Melisankan puisi 
hasil karya pribadi 
dengan lafal, intonasi, 
dan ekspresi yang 
tepat sebagai bentuk 
ungkapan diri 

                              

3.7 Menggali 
pengetahuan 
baru yang 
terdapat pada 
teks  

4.7 Menyampaikan 
pengetahuan baru dari 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri 

                        √     
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3.8 
Membandingk
an hal yang 
sudah 
diketahui 
dengan yang 
baru diketahui 
dari teks 
nonfiksi 
nonfiksi 

4.8 Menyampaikan 
hasil membandingkan 
pengetahuan lama 
dengan pengetahuan 
baru secara tertulis 
dengan bahasa sendiri 

                          √ √ 

3.9 
Mencermati 
tokoh-tokoh 
yang terdapat 
pada teks fiksi 

4.9 Menyampaikan 
hasil identifikasi tokoh-
tokoh yang terdapat 
pada teks fiksi secara 
lisan, tulis, dan visual 

                              

3.10 
Membandingk
an watak 
setiap tokoh 
pada teks fiksi 

4.10 Menyajikan hasil 
membanding-kan 
watak setiap tokoh 
pada teks fiksi secara 
lisan, tulis, dan visual 

                              

 

4. Membuat jaringan tema dari semua mata pelajaran  

  

  

3.8 
Membandingk
an hal yang 
sudah 
diketahui 
dengan yang 
baru diketahui 
dari teks 
nonfiksi 
nonfiksi 

4.8 Menyampaikan 
hasil membandingkan 
pengetahuan lama 
dengan pengetahuan 
baru secara tertulis 
dengan bahasa sendiri 

                          √ √ 

3.9 
Mencermati 
tokoh-tokoh 
yang terdapat 
pada teks fiksi 

4.9 Menyampaikan 
hasil identifikasi tokoh-
tokoh yang terdapat 
pada teks fiksi secara 
lisan, tulis, dan visual 

                              

3.10 
Membandingk
an watak 
setiap tokoh 
pada teks fiksi 

4.10 Menyajikan hasil 
membanding-kan 
watak setiap tokoh 
pada teks fiksi secara 
lisan, tulis, dan visual 

                              

 

4. Membuat jaringan tema dari semua mata pelajaran  

  

  

Pemetaan KD Bahasa Indonesia Kelas IV 
                 

KI 3 KI 4 

Tema 1 Indahnya 
Kebersamaan 

Tema 2 Selalu 
Berhemat Energi 

Tema 3 Peduli 
terhadap Makhluk 

Hidup 
Tema 4 Berbagai 

Pekerjaan 
Tema 5 

Pahlawanku 

St 1 St 2 St 3 St 1 St 2 St 3 St 1 St 2 St 3 St 
1 St 2 St 

3 St 1 St 2 
S
t 
3 

3.1 
Mencermati 
gagasan 
pokok dan 
gagasan 
pendukung 
yang diperoleh 
dari teks lisan, 
tulis, atau 
visual 

4.1 Menata informasi 
yang didapat dari teks 
berdasarkan 
keterhubungan 
antargagasan ke 
dalam kerangka 
tulisan 

√     √   √                   

3.2 
Mencermati 
keterhubung-
an 
antargagasan 
yang didapat 
dari teks lisan, 
tulis, atau 
visua 

4.2 Menyajikan hasil 
pengamatan tentang 
keterhubungan 
antargagasan ke 
dalam tulisan 

  √ √ √                       

3.3 Menggali 
informasi dari 
seorang tokoh 
melalui 
wawancara 
menggunakan 
daftar 

4.3 Melaporkan hasil 
wawancara 
menggunakan 
kosakata baku dan 
kalimat efektif dalam 
bentuk teks tulis 

            √ √ √             

3.4 
Membandingk
an teks 
petunjuk 
penggunaan 
dua alat yang 
sama dan 
berbeda 

4.4 Menyajikan 
petunjuk penggunaan 
alat dalam bentuk teks 
tulis dan visual 
menggunakan 
kosakata baku dan 
kalimat efektif 

        √ √                   

3.5 
Menguraikan 
pendapat 
pribadi tentang 
isi buku sastra 
(cerita, 
dongeng, dan 
sebagainya)  

4.5 
Mengomunikasikan 
pendapat pribadi 
tentang isi buku sastra 
yang dipilih dan 
dibaca sendiri secara 
lisan dan tulis yang 
didukung oleh alasan 

                  √ √ √       

3.6 Menggali 
isi dan amanat 
puisi yang 
disajikan 
secara lisan 
dan tulis 
dengan tujuan 
untuk 
kesenangan 

4.6 Melisankan puisi 
hasil karya pribadi 
dengan lafal, intonasi, 
dan ekspresi yang 
tepat sebagai bentuk 
ungkapan diri 

                              

3.7 Menggali 
pengetahuan 
baru yang 
terdapat pada 
teks  

4.7 Menyampaikan 
pengetahuan baru dari 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri 

                        √     
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6. Membagi jaringan subtema menjadi jaringan harian (rencana kegiatan harian) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Membagi jaringan tema menjadi subtema  
Contoh Pemetaan Kelas 4 Tema 1 Subtema 1 
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6. Membagi jaringan subtema menjadi jaringan harian (rencana kegiatan harian) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Membagi jaringan tema menjadi subtema  
Contoh Pemetaan Kelas 4 Tema 1 Subtema 1 
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Apa Itu Bunyi 

Bunyi adalah sebuah bentuk energi yang dihasilkan oleh getaran. Pada saat sebuah benda 

bergetar, maka ia akan menghasilkan pergerakan dalam partikel udara, pergerakan ini disebut 

dengan gelombang bunyi. Partikel-partikel ini akan terus berbenturan hingga mereka 

kehabisan energi.  Apabila kuping kita berada dalam radius getarannya, maka kita dapat 

mendengar bunyi yang dihasilkan.  

 

 

 

 

Pernahkah kamu melemparkan batu kedalam air yang tenang? Batu 

memecah ketenangan air dan nampak lingkaran riak air dari kecil lama-

lama membesar. 

 

 

 Hal yang sama terjadi pada gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang 

tidak beraturan akan menghasilkan suara, sedangkan  gelombang bunyi 

yang beraturan dan berulang akan menghasilkan nada.  

 

Apabila getarannya cepat, akan menghasilkan nada tinggi; sedangkan getaran lambat akan 

menghasilkan nada rendah.  

 

 

 

 

Materi Muatan Pelajaran IPA 

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran 
3.6.1 Menjelaskan cara menghasilkan bunyi 
 
4.6 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan/atau percobaan tentang sifat-sifat 
bunyi 
4.6.1 Menyajikan laporan pengamatan tentang  cara menghasilkan bunyi 

Bunyi adalah getaran atau gelombang yang bergerak melalui perantara 
sebuah benda (padat, cair, dan gas) dan dapat di dengar. 

bunyi 

suara 

Nada frekuensi rendah Nada frekuensi tinggi 

7. Menyiapkan materi pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagasan utama atau  gagasan pokok adalah pernyatan yang menjadi inti dari sebuah 

pembahasan. Atau dengan bahasa lain gagasan utama adalah gagasan yang menjadi 

dasar pengembangan sebuah paragraf. 

 

Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal dan 

akhir paragraf. Namun ada pula paragraf yang gagasan utamanya berada di awal dan 

akhir sekaligus.  

Kita dapat menyimpulkan gagasan utama sebuah paragraf dengan terlebih dahulu 

menentukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya bersifat lebih umum dan memiliki 

kalimat penjelas. 

 

Gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan utama,  gagasan penjelas 

paragraf terdapat di dalam kalimat penjelas. Cara paling mudah menemukan gagasan 

utamaparagraf adalah dengan menemukan kalimat utamanya lebih dulu.  

 Cara paling mudah untuk menemukan kalimat utama adalah dengan mencari kalimat 

yang diperjelas oleh kalimat-kalimat yang lain.  

 Untuk menemukan gagasan utama teks, ada dua alternatif cara, yaitu:  

 menemukan ide pokok tiap-tiap paragraf (gagasan utama paragraf) lebih dulu, lalu 

menggabungkan gagasan utama tiap-tiap paragraf tersebut dan menyimpulkannya; 

 memahami maksud pembicaraan seluruh isi teks bacaan tersebut. 

 

 

 

 

Materi Muatan Pelajaran BAHASA INDONESIA 

3.1  Menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks 
lisan, tulis, atau visual. 

3.1.1 Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap 
paragrafdaritekstulis 

 
4.1 Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan 

kedalam kerangka tulis. 
4.1.1 Menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari 

tekstulis dalam bentuk peta pikiran. 
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Apa Itu Bunyi 

Bunyi adalah sebuah bentuk energi yang dihasilkan oleh getaran. Pada saat sebuah benda 

bergetar, maka ia akan menghasilkan pergerakan dalam partikel udara, pergerakan ini disebut 

dengan gelombang bunyi. Partikel-partikel ini akan terus berbenturan hingga mereka 

kehabisan energi.  Apabila kuping kita berada dalam radius getarannya, maka kita dapat 

mendengar bunyi yang dihasilkan.  

 

 

 

 

Pernahkah kamu melemparkan batu kedalam air yang tenang? Batu 

memecah ketenangan air dan nampak lingkaran riak air dari kecil lama-

lama membesar. 

 

 

 Hal yang sama terjadi pada gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang 

tidak beraturan akan menghasilkan suara, sedangkan  gelombang bunyi 

yang beraturan dan berulang akan menghasilkan nada.  

 

Apabila getarannya cepat, akan menghasilkan nada tinggi; sedangkan getaran lambat akan 

menghasilkan nada rendah.  

 

 

 

 

Materi Muatan Pelajaran IPA 

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran 
3.6.1 Menjelaskan cara menghasilkan bunyi 
 
4.6 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan/atau percobaan tentang sifat-sifat 
bunyi 
4.6.1 Menyajikan laporan pengamatan tentang  cara menghasilkan bunyi 

Bunyi adalah getaran atau gelombang yang bergerak melalui perantara 
sebuah benda (padat, cair, dan gas) dan dapat di dengar. 

bunyi 

suara 

Nada frekuensi rendah Nada frekuensi tinggi 

7. Menyiapkan materi pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagasan utama atau  gagasan pokok adalah pernyatan yang menjadi inti dari sebuah 

pembahasan. Atau dengan bahasa lain gagasan utama adalah gagasan yang menjadi 

dasar pengembangan sebuah paragraf. 

 

Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal dan 

akhir paragraf. Namun ada pula paragraf yang gagasan utamanya berada di awal dan 

akhir sekaligus.  

Kita dapat menyimpulkan gagasan utama sebuah paragraf dengan terlebih dahulu 

menentukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya bersifat lebih umum dan memiliki 

kalimat penjelas. 

 

Gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan utama,  gagasan penjelas 

paragraf terdapat di dalam kalimat penjelas. Cara paling mudah menemukan gagasan 

utamaparagraf adalah dengan menemukan kalimat utamanya lebih dulu.  

 Cara paling mudah untuk menemukan kalimat utama adalah dengan mencari kalimat 

yang diperjelas oleh kalimat-kalimat yang lain.  

 Untuk menemukan gagasan utama teks, ada dua alternatif cara, yaitu:  

 menemukan ide pokok tiap-tiap paragraf (gagasan utama paragraf) lebih dulu, lalu 

menggabungkan gagasan utama tiap-tiap paragraf tersebut dan menyimpulkannya; 

 memahami maksud pembicaraan seluruh isi teks bacaan tersebut. 

 

 

 

 

Materi Muatan Pelajaran BAHASA INDONESIA 

3.1  Menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks 
lisan, tulis, atau visual. 

3.1.1 Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap 
paragrafdaritekstulis 

 
4.1 Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan 

kedalam kerangka tulis. 
4.1.1 Menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari 

tekstulis dalam bentuk peta pikiran. 
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Tanggal 21 Mei diperingati sebagai Hari Dialog dan Keragaman Budaya di seluruh dunia? 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 21 Mei sebagai Hari Dunia untuk 

Keragaman Budaya untuk Dialog dan Pembangunan sejak 2002. Peringatan ini berawal 

saat UNESCO telah mengeluarkan Deklarasi Universal tentang Keragaman Budaya. 

Melalui Resolusi PBB Nomor 57/249, ditetapkanlah 21 Mei sebagai hari untuk merayakan 

keragaman di seluruh dunia. Indonesia  tercatat sebagai salah satu negara paling beragam 

di dunia. Indonesia memiliki kekayaan ragam budaya, agama, adat istiadat, serta bahasa.  

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa  ada 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di 

lebih dari 17 ribu pulau. Suku-suku yang tersebar tersebut mempunyai identitas masing-

masing. Mereka juga  terikat akan budaya dan bahasa masing-masing.  Perbedaan suku 

bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri 

berikut ini: 

a. Bahasa yang dipergunakan, misalnya Bahasa Padang, Bahasa Jawa, Bahasa 

Madura, dan lain-lain. 

b. Adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. 

c. Kesenian daerah, misalnya Tari Merak, Tari Janger, dan Tari Serimpi. 

d. Ikatan kekerabatan, misalnya patrilineal(sistem keturunan menurut garis ayah) dan 

matrilineal(sistem keturunan menurut garis ibu). 

e. Mata pencaharian, misalnya suku Madura mata pencahariannya bertani dan 

berkebun. 

Materi Muatan Pelajaran IPS 

3.2  Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. 

3.2.1  Mengidentifikasi keragaman budaya ,etnis, dan agama dari teman-teman di 
kelas sebagai identitas bangsa Indonesia 

3.2.2  Keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa 
Indonesia secara Tertulis dan lisan 

 
4.2  Menceritakan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. 
4.2.1  Mengomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan 

agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas 
4.2.2  Menjelaskan Menyajikan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan 

 

Bagaimana bunyi dihasilkan? 

Alat musik tiup 
Untuk alat-alat musik tiup seperti seruling, getaran udaralah yang menghasilkan bunyi. 

Partikel-partikel udara bergerak maju mundur secara beraturan membentuk gelombang bunyi. 

Alat musik gesek 
Alat musik gesek dimainkan dengan cara menekan jari-jari tangan pada senar. Perubahan 

tekanan pada senar membuatnya bergetar pada frekuensi yang berbeda dan menghasilkan 

suara yang berbeda pula.   

Bunyi  atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium, yang 

dihasilkan oleh getaran. Sumber bunyi sebagai sumber getar memancarkan gelombang-

gelombang longitudinal ke segala arah. 

Gelombang bunyi sebenarnya terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar maju mundur. 

Pada saat molekul-molekul tersebut berdesakan di beberapa tempat, wilayah tersebut 

menghasilkan tekanan tinggi. Sedangkan di tempat lain merenggang dan menghasilkan 

wilayah tekanan rendah. Gelombang bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian 

bergerak di udara menyebar dari sumber bunyi. Itulah alasannya mengapa gelombang bunyi 

merupakan gelombang longitudinal.  

 

 

 

 

 

 

Ketika kita sedang bermain di halaman rumah, kita dapat mendengar suara anjing menyalak 

dari rumah tetangga. 

 

 

 

 

 

Kita dapat mendengar bunyi anjing menyalak, walaupun bunyi itu berasal dari sumber yang 

jauh atau terhalang oleh benda seperti dinding rumah. Hal ini disebabkan karena bunyi 

memiliki sifat dapat merambat melalui padat, cair, dan gas. 

gelombang bunyi 
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Tanggal 21 Mei diperingati sebagai Hari Dialog dan Keragaman Budaya di seluruh dunia? 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 21 Mei sebagai Hari Dunia untuk 

Keragaman Budaya untuk Dialog dan Pembangunan sejak 2002. Peringatan ini berawal 

saat UNESCO telah mengeluarkan Deklarasi Universal tentang Keragaman Budaya. 

Melalui Resolusi PBB Nomor 57/249, ditetapkanlah 21 Mei sebagai hari untuk merayakan 

keragaman di seluruh dunia. Indonesia  tercatat sebagai salah satu negara paling beragam 

di dunia. Indonesia memiliki kekayaan ragam budaya, agama, adat istiadat, serta bahasa.  

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa  ada 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di 

lebih dari 17 ribu pulau. Suku-suku yang tersebar tersebut mempunyai identitas masing-

masing. Mereka juga  terikat akan budaya dan bahasa masing-masing.  Perbedaan suku 

bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri 

berikut ini: 

a. Bahasa yang dipergunakan, misalnya Bahasa Padang, Bahasa Jawa, Bahasa 

Madura, dan lain-lain. 

b. Adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. 

c. Kesenian daerah, misalnya Tari Merak, Tari Janger, dan Tari Serimpi. 

d. Ikatan kekerabatan, misalnya patrilineal(sistem keturunan menurut garis ayah) dan 

matrilineal(sistem keturunan menurut garis ibu). 

e. Mata pencaharian, misalnya suku Madura mata pencahariannya bertani dan 

berkebun. 

Materi Muatan Pelajaran IPS 

3.2  Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. 

3.2.1  Mengidentifikasi keragaman budaya ,etnis, dan agama dari teman-teman di 
kelas sebagai identitas bangsa Indonesia 

3.2.2  Keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa 
Indonesia secara Tertulis dan lisan 

 
4.2  Menceritakan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. 
4.2.1  Mengomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan 

agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas 
4.2.2  Menjelaskan Menyajikan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan 

 

Bagaimana bunyi dihasilkan? 

Alat musik tiup 
Untuk alat-alat musik tiup seperti seruling, getaran udaralah yang menghasilkan bunyi. 

Partikel-partikel udara bergerak maju mundur secara beraturan membentuk gelombang bunyi. 

Alat musik gesek 
Alat musik gesek dimainkan dengan cara menekan jari-jari tangan pada senar. Perubahan 

tekanan pada senar membuatnya bergetar pada frekuensi yang berbeda dan menghasilkan 

suara yang berbeda pula.   

Bunyi  atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium, yang 

dihasilkan oleh getaran. Sumber bunyi sebagai sumber getar memancarkan gelombang-

gelombang longitudinal ke segala arah. 

Gelombang bunyi sebenarnya terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar maju mundur. 

Pada saat molekul-molekul tersebut berdesakan di beberapa tempat, wilayah tersebut 

menghasilkan tekanan tinggi. Sedangkan di tempat lain merenggang dan menghasilkan 

wilayah tekanan rendah. Gelombang bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian 

bergerak di udara menyebar dari sumber bunyi. Itulah alasannya mengapa gelombang bunyi 

merupakan gelombang longitudinal.  

 

 

 

 

 

 

Ketika kita sedang bermain di halaman rumah, kita dapat mendengar suara anjing menyalak 

dari rumah tetangga. 

 

 

 

 

 

Kita dapat mendengar bunyi anjing menyalak, walaupun bunyi itu berasal dari sumber yang 

jauh atau terhalang oleh benda seperti dinding rumah. Hal ini disebabkan karena bunyi 

memiliki sifat dapat merambat melalui padat, cair, dan gas. 

gelombang bunyi 
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c.  Merancang kegiatan pembelajaran harian berdasarkan materi yang disiapkan  

 (Mengacu pada kegiatan siswa di Buku Siswa kelas 4 tema 1 PBM 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penjelasan :  

Bacaan dengan judul “Pawai budaya” 
digunakan untuk membuka kegiatan 
pembelajaran. Bacaan tersebut 
memuat pesan/topik tentang 
keragaman sosial , budaya dan etnis 
yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.  

Siswa diminta untuk mencermati 
bacaan yang disajikan dan 
mengidentifikasikan topic yang 
dibicarakan pada tiap paragraph.  

Kegiatan ini dirancang untuk 
memadukan KD IPS dan KD bahasa 
Indonesia.   

KETERPADUAN IPS DAN BAHASA 
INDONESIA 

Bacaan  “Pawai Budaya” digunakan 
untuk memadukan IPS (Keragaman 
social budaya Indonesia, dengan 
Bahasa Indonesia tentang gagasan 
pokok dan gagasan penjelas)  

f. Batasan fisik lingkungan, misalnya Suku Melayu Laut yang tinggal di Kepulauan Riau, 

Suku Tengger yang tinggal di Jawa Timur, atau Suku Banjar yang tinggal di 

Kalimantan Tengah. 

 

Bangsa Indonesia memiliki semboyan dan simbol yang digunakan untuk menyatukan 

bangsa ini. Kita memiliki semboyan  Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini merupakan 

simbol persatuan dan kesatuan yang akan menyatukan keanekaragaman. Walaupun kita 

terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerahnya, namun kita tetap satu 

bangsa Indonesia.  

 

Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air 

Indonesia. Selain itu, kita juga mempunyai bendera kebangsaan merah putih. Bendera 

ini digunakan sebagai lambang identitas bangsa. Kita pun juga mempunyai pedoman dan 

dasar nilai hidup yaitu Pancasila. Pancasila digunakan sebagai pedoman nilai hidup 

bangsa kita. 

 

Perbedaan budaya yang seharusnya menjadi sumber kekayaan bukan perpecahan. 

Dialog antar budaya juga harus ditingkatkan, agar tiap kelompok dapat saling memahami. 

Dialog dapat menghilangkan kesalahpahaman dan membangun perdamaian. 

 

Tindakan sederhana mensyukuri keberagaman budaya antara lain dengan mau 

mempelajari budaya lain.  Misalnya mengunjungi pameran kebudayaan, mendengarkan 

musik dari kebudayaan yang berbeda atau menonton film yang berkisah seputar budaya 

lain. Mau berteman dengan siapa saja dengan cara mengundang tetangga beda agama 

atau suku untuk makan bersama. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil 

keputusan. Caranya dengan saling menghargai perbedaaan pendapat, walaupun berasal 

dari suku budaya yang berbeda.  

Tindakan sederhana di atas merupakan wujud syukur kita kepada tuhan Yang Maha Esa 

atas keberagaman yang kita miliki.  
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c.  Merancang kegiatan pembelajaran harian berdasarkan materi yang disiapkan  

 (Mengacu pada kegiatan siswa di Buku Siswa kelas 4 tema 1 PBM 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penjelasan :  

Bacaan dengan judul “Pawai budaya” 
digunakan untuk membuka kegiatan 
pembelajaran. Bacaan tersebut 
memuat pesan/topik tentang 
keragaman sosial , budaya dan etnis 
yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.  

Siswa diminta untuk mencermati 
bacaan yang disajikan dan 
mengidentifikasikan topic yang 
dibicarakan pada tiap paragraph.  

Kegiatan ini dirancang untuk 
memadukan KD IPS dan KD bahasa 
Indonesia.   

KETERPADUAN IPS DAN BAHASA 
INDONESIA 

Bacaan  “Pawai Budaya” digunakan 
untuk memadukan IPS (Keragaman 
social budaya Indonesia, dengan 
Bahasa Indonesia tentang gagasan 
pokok dan gagasan penjelas)  

f. Batasan fisik lingkungan, misalnya Suku Melayu Laut yang tinggal di Kepulauan Riau, 

Suku Tengger yang tinggal di Jawa Timur, atau Suku Banjar yang tinggal di 

Kalimantan Tengah. 

 

Bangsa Indonesia memiliki semboyan dan simbol yang digunakan untuk menyatukan 

bangsa ini. Kita memiliki semboyan  Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini merupakan 

simbol persatuan dan kesatuan yang akan menyatukan keanekaragaman. Walaupun kita 

terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerahnya, namun kita tetap satu 

bangsa Indonesia.  

 

Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air 

Indonesia. Selain itu, kita juga mempunyai bendera kebangsaan merah putih. Bendera 

ini digunakan sebagai lambang identitas bangsa. Kita pun juga mempunyai pedoman dan 

dasar nilai hidup yaitu Pancasila. Pancasila digunakan sebagai pedoman nilai hidup 

bangsa kita. 

 

Perbedaan budaya yang seharusnya menjadi sumber kekayaan bukan perpecahan. 

Dialog antar budaya juga harus ditingkatkan, agar tiap kelompok dapat saling memahami. 

Dialog dapat menghilangkan kesalahpahaman dan membangun perdamaian. 

 

Tindakan sederhana mensyukuri keberagaman budaya antara lain dengan mau 

mempelajari budaya lain.  Misalnya mengunjungi pameran kebudayaan, mendengarkan 

musik dari kebudayaan yang berbeda atau menonton film yang berkisah seputar budaya 

lain. Mau berteman dengan siapa saja dengan cara mengundang tetangga beda agama 

atau suku untuk makan bersama. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil 

keputusan. Caranya dengan saling menghargai perbedaaan pendapat, walaupun berasal 

dari suku budaya yang berbeda.  

Tindakan sederhana di atas merupakan wujud syukur kita kepada tuhan Yang Maha Esa 

atas keberagaman yang kita miliki.  
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Penjelasan :  

Pada kegiatan ini ada tiga langkah yang dilakukan secara berkesinambungan, ketiga langkah tersebut pada 
intinya didesain untuk mencapai keterpaduan pencapain kompetensi Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4. 1 
pada indicator 3.1.1 :  mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan 4.1.1 : menyajikan 
gagasan utama dan pendukung dari teks tertulis dalam bentuk peta pikiran  

1. Dari bacaan yang disajikan, siswa mengidentifikasikan topic pembicaraan pada tiap paragraph , 
identifikasi topic tiap paragraph ini melatih siswa untuk terampil dalam memahami isi bacaan yang 
disajikan.  

2. Topik pembicaraan dari tiap paragraf yang sudah ditemukan, dipresentasikan oleh siswa di depan 
kelas, selain kompetensi pengetahuan yang dicapai melalui kegiatan ini kompetensi sikap sosialpun 
dikembangkan.  (Keterpaduan Pengetahuan dan Sikap) 

3. Siswa menunjukkan pemahamannya tentang gagasan pokok dan gagasan utama melalui peta 
pikiran yang dibuatnya. Kegiatan ini memadukan ketercapaian kompetensi pengetahuan dan 
keterampilan bahasa Indonesia.  

 

1 

2 

3 
HOTS 

 
Kegiatan ini selain 
digunakan untuk 
memahamkan 
tentang gagasan 
pokok dan gagasan 
pendukung, juga 
sebagai stimulus 
untuk menumbuhkan 
kemampuan berpikir 
tingkat tinggi dimana 
siswa dilatih untuk 
menunjukkan 
pemahamannya  
dalam bentuk peta 
pikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penjelasan :  

Pada kegiatan ini ada tiga langkah yang dilakukan secara berkesinambungan, ketiga langkah tersebut pada 
intinya didesain untuk mencapai keterpaduan pencapain kompetensi Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4. 1 
pada indicator 3.1.1 :  mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan 4.1.1 : menyajikan 
gagasan utama dan pendukung dari teks tertulis dalam bentuk peta pikiran  

1. Dari bacaan yang disajikan, siswa mengidentifikasikan topic pembicaraan pada tiap paragraph , 
identifikasi topic tiap paragraph ini melatih siswa untuk terampil dalam memahami isi bacaan yang 
disajikan.  

2. Topik pembicaraan dari tiap paragraf yang sudah ditemukan, dipresentasikan oleh siswa di depan 
kelas, selain kompetensi pengetahuan yang dicapai melalui kegiatan ini kompetensi sikap sosialpun 
dikembangkan.  (Keterpaduan Pengetahuan dan Sikap) 

3. Siswa menunjukkan pemahamannya tentang gagasan pokok dan gagasan utama melalui peta 
pikiran yang dibuatnya. Kegiatan ini memadukan ketercapaian kompetensi pengetahuan dan 
keterampilan bahasa Indonesia.  

 

1 

2 

3 
HOTS 

 
Kegiatan ini selain 
digunakan untuk 
memahamkan 
tentang gagasan 
pokok dan gagasan 
pendukung, juga 
sebagai stimulus 
untuk menumbuhkan 
kemampuan berpikir 
tingkat tinggi dimana 
siswa dilatih untuk 
menunjukkan 
pemahamannya  
dalam bentuk peta 
pikiran  
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Penjelasan :  

1. Siswa mencari informasi dengan menanyakan kepada teman sekelasnya tentang 
daerah asal dan ciri khas daerah.  

2. Siswa menuliskan data  yang dia dapatkan dalam bentuk table.  

3. Dengan menggunakan data tersebut, siswa menjawab pertanyaan yang terkait dengan 
data yang mereka hasilkan. Pada tahap ini siswa menggunakan keterampilan berpikir 
tingkat tinggi untuk mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi yang mereka 
gunakan untuk menjawab pertanyaan.  

4. Butir pertanyaan no 3. digunakan untuk mengukur pemahaman siswa tentang sikap 
social yang harus ditunjukkan ketika mereka menemukan perbedaan.  

HOTS 

Siswa menggunakan 
keterampilan berpikir 
tingkat tingginya  untuk 
mengolah data menjadi 
informasi yang mereka 
perlukan dalam 
menjawab pertanyaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penjelasan :  

Pada kegiatan ini ada tiga langkah yang dilakukan secara berkesinambungan, ketiga langkah tersebut pada 
intinya didesain untuk mencapai keterpaduan pencapain kompetensi Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4. 1 
pada indicator 3.1.1 :  mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan 4.1.1 : menyajikan 
gagasan utama dan pendukung dari teks tertulis dalam bentuk peta pikiran  

1. Dari bacaan yang disajikan, siswa mengidentifikasikan topic pembicaraan pada tiap paragraph , 
identifikasi topic tiap paragraph ini melatih siswa untuk terampil dalam memahami isi bacaan yang 
disajikan.  

2. Topik pembicaraan dari tiap paragraf yang sudah ditemukan, dipresentasikan oleh siswa di depan 
kelas, selain kompetensi pengetahuan yang dicapai melalui kegiatan ini kompetensi sikap sosialpun 
dikembangkan.  (Keterpaduan Pengetahuan dan Sikap) 

3. Siswa menunjukkan pemahamannya tentang gagasan pokok dan gagasan utama melalui peta 
pikiran yang dibuatnya. Kegiatan ini memadukan ketercapaian kompetensi pengetahuan dan 
keterampilan bahasa Indonesia.  

 

1 

2 

3 
HOTS 

 
Kegiatan ini selain 
digunakan untuk 
memahamkan 
tentang gagasan 
pokok dan gagasan 
pendukung, juga 
sebagai stimulus 
untuk menumbuhkan 
kemampuan berpikir 
tingkat tinggi dimana 
siswa dilatih untuk 
menunjukkan 
pemahamannya  
dalam bentuk peta 
pikiran  

25



Panduan Pembelajaran Tematik Terpadu Panduan Pembelajaran Tematik Terpadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOTS  

Siswa distimulus kemampuan berpikir 
tingkat tingginya melalui kegiatan 
eksplorasi, siswa diminta untuk 
menemukan cara menghasilkan bunyi dari 
alat music tradisional yang tersedia. Apabila 
ketersediaan alat music tradisional sulit 
untuk difasilitasi maka bisa menggunakan 
alat-alat lain yang ada di sekitar siswa 
sebagai alternatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 KETERPADUAN PENGETAHUAN DAN 
SIKAP  

Siswa dibentuk kepeduliannya dalam  
menunjukkan sikap menghargai 
perbedaan yang mereka temukan di 
kegiatan sehari-harinya.  

Kegiatan ini memadukan pencapaian 
pemahaman pengetahuan tentang 
keberagaman dan penumbuhan sikap 
sosial  

KETERPADUAN ANTARA IPS DAN 
IPA 

Kegiatan ini memadukan 
pencapaian kompetensi IPS 
tentang keberagaman budaya, 
yang diwakili dengan keragaman 
alat musik tradisonal dengan 
pencapaian kompetensi IPA 
tentang bunyi (bagaimana alat 
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HOTS  

Siswa distimulus kemampuan berpikir 
tingkat tingginya melalui kegiatan 
eksplorasi, siswa diminta untuk 
menemukan cara menghasilkan bunyi dari 
alat music tradisional yang tersedia. Apabila 
ketersediaan alat music tradisional sulit 
untuk difasilitasi maka bisa menggunakan 
alat-alat lain yang ada di sekitar siswa 
sebagai alternatif  
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Keterpaduan pengetahuan dan sikap 
spiritual  

KETERPADUAN PENGETAHUAN DAN SIKAP 
SPIRITUAL  

KETERPADUAN PENGETAHUAN DAN SIKAP 
SOSIAL  
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d. Penilaian Ketercapaian Kompetensi 

Konsep penilaian mengacu kepada penilaian untuk pembelajaran (assessment for 

learning), penilaian sebagai pembelajaran (assessment as learning), dan penilaian atas 

pembelajaran (assessment of learning). Assessment for learning merupakan penilaian 

untuk mendorong pencapaian kompetensi peserta didik; assessment as learning 

menstimuli, dan assessment of learning mengukur pencapaian kompetensi peserta 

didik. 

Contoh penilaian  

KD Bahasa Indonesia 3.1 Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang 

diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian sebagai pembelajaran (Assessment as 
learning ) Pada kegiatan pembelajaran ini, siswa 
diminta untuk mencermati paragraf dari sebuah 
teks bacaan dan menuliskan pemahamannya 
tentang isi dari paragraf  tersebut. Melalui kegiatan 
ini guru memberikan pemahaman kepada siswa 
tentang bagaimana menemukan gagasan pokok dan 
gagasan pendukung. Hasil dari kegiatan tersebut 
digunakan oleh guru untuk mencermati  
pemahaman siswa tentang ide/gagasan pokok dari 
sebuah paragraf. Ketika guru menemukan bahwa 
siswa ternyata masih memerlukan pendampingan 
dalam menyelesaikan tugas tersebut maka guru 
dapat mengulang kegiatan tersebut  atau 
merancang kegiatan lain untuk memperdalam  
pemahaman siswa. 

Penilaian sebagai pembelajaran (Assessment as learning ) bisa dilakukan kapan saja di sepanjang 
proses pembelajaran. Tujuan utama dari kegiatan penilaian jenis ini adalah untuk memahamankan 
sebuah konsep/kompetensi tertentu kepada siswa. Kegiatan penilaian ini dirancang sebagai 
sebuah strategi untuk memahamkan sebuah konsep. Hasil dari kegiatan penilaian ini memberikan 
informasi kepada guru tentang kesiapan siswa untuk memahami konsep yang lebih dalam.   

Penilaian sebagai pembelajaran  
(Assessment as learning ) 

Penilaian untuk pembelajaran  
(Assessment for  learning ) 
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BAB III 
PENUTUP 

  

Pengembangan pendidikan  di sekolah dasar didasarkan pada beberapa aspek utama, 

seperti  karakteristik siswa, kurikulum, proses pembelajaran,  karakteristik lingkungan, dan 

tuntutan masyarakat yang semakin sadar tentang  pentingnya pendidikan yang berkualitas. 

Di samping itu, pendidikan di SD memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya 

dengan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan sekolah menengah 

lebih menekankan penguasaan akademik, sementara pendidikan di SD lebih menekankan 

pendidikan kemelekwacanaan dan budi pekerti. Karakteristik siswa SD juga tergolong unik. 

Siswa SD kelas rendah (kelas 1, 2, dan 3) tergolong usia dini, sementara kelas tinggi (kelas 

4, 5, dan 6) tergolong anak-anak dan awal remaja.  Di samping itu karakteristik siswa ini tentu 

berbeda dari segi aspek kognitif, afektif, latar belakang sosial ekonomi, budaya, serta 

lingkungan pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa. Dengan  demikian peran guru 

sebagai perencana, pelaksana,  penilai,  fasilitator  dan motivator siswa sangatlah penting. 

Sehingga   peran  guru sebagai model, terutama sebagai model perilaku, model berbahasa,  

sebagai model teman, saudara atau pengganti orang tua  perlu juga diperhatikan.  

Panduan ini untuk membantu para guru, kepala sekolah, dan pengawas 

mengembangkan profesionalitasnya secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan guna 

peningkatan mutu pembelajaran. Di samping itu, panduan ini dapat digunakan para 

pemangku kepentingan pendidikan  sekolah dasar, baik secara individu maupun kelompok  

sebagai bahan rujukan. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penilaian untuk pembelajaran (Assessment for 
learning ). Kegiatan penilaian jenis ini dilakukan  
untuk mendorong pencapaian kompetensi 
peserta didik. Hasil dari kegiatan penilaian ini 
digunakan untuk memanntapkan pemahaman 
siswa  tentang konsep/kompetensi tertentu. 
Penilaian ini dapat dilakukan kapan saja sesuai 
dengan situasi pembelajaran kelas. Hasil dari 
penilaian ini digunakan sebagai acuan untuk 
memberikan kegiatan pengayaan atau remedial  

 

Penilaian atas pembelajaran (Assessment of learning ). 

Kegiatan penilaian ini digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa, 
hasil dari kegiatan penilaian ini juga memberikan informasi kepada guru tentang 
keberhasilan pembelajaran.  Kegiatan penilaian atas pembelajaran tidak harus terjadi setiap 
hari, karena penilaian ini dilaksanakan ketika siswa sudah siap untuk diukur pemahamannya.  

Sebelum kegiatan penilaian atas pembelajaran dilakukan, penilaian sebagai pembelajaran 
(assessment as learning) dan penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning) 
terlebih dahulu dilakukan.  
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BAB III 
PENUTUP 

  

Pengembangan pendidikan  di sekolah dasar didasarkan pada beberapa aspek utama, 

seperti  karakteristik siswa, kurikulum, proses pembelajaran,  karakteristik lingkungan, dan 

tuntutan masyarakat yang semakin sadar tentang  pentingnya pendidikan yang berkualitas. 

Di samping itu, pendidikan di SD memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya 

dengan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan sekolah menengah 

lebih menekankan penguasaan akademik, sementara pendidikan di SD lebih menekankan 

pendidikan kemelekwacanaan dan budi pekerti. Karakteristik siswa SD juga tergolong unik. 

Siswa SD kelas rendah (kelas 1, 2, dan 3) tergolong usia dini, sementara kelas tinggi (kelas 

4, 5, dan 6) tergolong anak-anak dan awal remaja.  Di samping itu karakteristik siswa ini tentu 

berbeda dari segi aspek kognitif, afektif, latar belakang sosial ekonomi, budaya, serta 

lingkungan pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa. Dengan  demikian peran guru 

sebagai perencana, pelaksana,  penilai,  fasilitator  dan motivator siswa sangatlah penting. 

Sehingga   peran  guru sebagai model, terutama sebagai model perilaku, model berbahasa,  

sebagai model teman, saudara atau pengganti orang tua  perlu juga diperhatikan.  

Panduan ini untuk membantu para guru, kepala sekolah, dan pengawas 

mengembangkan profesionalitasnya secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan guna 

peningkatan mutu pembelajaran. Di samping itu, panduan ini dapat digunakan para 

pemangku kepentingan pendidikan  sekolah dasar, baik secara individu maupun kelompok  

sebagai bahan rujukan. 
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KATA	PENGANTAR	

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Direktorat Pembinaan 
SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan dukungan berbagai pihak telah menyusun materi Strategi Literasi dalam 
Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama (Materi Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013). 
Materi ini diharapkan mampu menumbuhkan karakater dalam wujud budi pekerti sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2015 dan melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Materi ini menjadi acuan bagi Sekolah Menengah Pertama dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Materi ini akan disempurnakan dari tahun ke tahun dengan memperhatikan 
masukan-masukan dari berbagai pihak, perubahan peraturan-peraturan terkait, dan 
pengalaman empiris pelaksanaan literasi di sekolah. 

Agar pembelajaran literasi di Sekolah Menengah Pertama dapat terealisasi dan mencapai 
hasil seperti yang diharapkan, semua pihak terkait hendaknya berperan aktif dan memberikan 
kontribusi yang berarti sesuai tugas pokok dan peran masing-masing. Sekolah diharapkan 
segera mencermati materi, merancang, dan melaksanakan strategi literasi dalam pembelajaran 
sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing sekolah. 

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan 
panduan ini. Kritik dan masukan konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan materi 
dan pelaksanaan literasi di sekolah. 

 

Jakarta,    Februari 2017 
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BAB I PENGANTAR1 

 

A. Latar Belakang 

Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana siswa dalam mengenal, 

memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait 

dengan kehidupan siswa, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya untuk menumbuhkan 

budi pekerti mulia. Literasi pada awalnya dimaknai 'keberaksaraan' dan selanjutnya dimaknai 

'melek' atau 'keterpahaman'. Pada langkah awal, “melek baca dan tulis" ditekankan karena 

kedua keterampilan berbahasa ini merupakan dasar bagi pengembangan melek dalam berbagai 

hal. 

 

Pemahaman literasi pada akhirnya tidak hanya merambah pada masalah baca tulis saja. Agar 

mampu bertahan di abad XXI, masyarakat harus menguasai enam literasi dasar, yaitu literasi 

baca-tulis, matematika, sains, teknologi informasi dan komunikasi, keuangan, serta kebudayaan 

dan kewarganegaraan. Tiga literasi lainnya yang perlu dikuasai adalah literasi kesehatan, 

keselamatan (jalan, mitigasi bencana), dan  kriminal (bagi siswa SD disebut “sekolah aman”) 

(Wiedarti, Mei 2016). Literasi gesture pun perlu dipelajari untuk mendukung keterpahaman 

makna teks dan konteks dalam masyarakat multikultural dan konteks khusus para difabel. 

Semua ini merambah pada pemahaman multiliterasi.  

 
Menurut Abidin (2015), multiliterasi dimaknai sebagai keterampilan menggunakan beragam cara 

untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk 

teks konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia. Beragam teks 

yang digunakan dalam satu konteks ini disebut teks multimoda (multimodal text). Adapun 

pembelajaran yang bersifat multiliterasi--menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran 

dengan memadukan karakter dan keterampilan abad ke-21 (keterampilan berpikir tingkat 

tinggi)--diharapkan dapat menjadi bekal kecakapan hidup  sepanjang hayat. 

 
 

																																																													
1 Cf. Satgas GLS Ditjen Dikdasmen, 2016a. 
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Berdasarkan uraian tersebut, istilah literasi merupakan sesuatu yang terus berkembang atau 

terus berproses, yang pada intinya adalah pemahaman terhadap teks dan konteksnya sebab 

manusia berurusan dengan teks sejak dilahirkan, masa kehidupan, hingga kematian, 

Keterpahaman terhadap beragam teks akan membantu keterpahaman kehidupan dan berbagai 

aspeknya karena teks itu representasi dari kehidupan individu dan masyarakat dalam budaya 

masing-masing.  

 

Komunitas sekolah akan terus berproses untuk menjadi individu ataupun sekolah yang literat. 

Untuk itu, implementasi GLS pun merupakan sebuah proses agar siswa menjadi literat, warga 

sekolah menjadi literat, yang akhirnya literat menjadi kultur atau budaya yang dimiliki individu 

atau sekolah tersebut. 

 

Saat ini kegiatan di sekolah ditengarai belum optimal mengembangkan kemampuan literasi 

warga sekolah khususnya guru dan siswa. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya 

pemahaman warga sekolah terhadap pentingnya kemampuan literasi dalam kehidupan mereka 

serta minimnya penggunaan buku-buku di sekolah selain buku-teks pelajaran. Kegiatan 

membaca di sekolah masih terbatas pada pembacaan buku teks pelajaran dan belum 

melibatkan jenis bacaan lain.  

 

Pada sisi lain, hasil beberapa tes yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

PIRLS atau Progress International Reading 

Literacy Study (PIRLS) mengevaluasi 

kemampuan membaca siswa kelas IV. PISA 

atau Programme for International Student 

Assessment mengevaluasi kemampuan siswa 

berusia 15 tahun dalam hal membaca, 

matematika, dan sains. INAP atau Indonesia 

National Assessment Programme (INAP) 

mengevaluasi kemampuan siswa dalam hal 

membaca, matematika, dan sains. INAP 

disejarkan dengan PIRLS karena sama-sama 
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untuk SD kelas IV. 

 

Data ini selaras dengan temuan UN ESCO (2012) terkait kebiasaan membaca masyarakat 

Indonesia yang menyatakan bahwa hanya satu dari 1.000 orang Indonesia yang membaca.  

Sejalan dengan hal tersebut, hasil tes PIAAC atau Programme for the International Assessment 

of Adult Competencies tahun 2016 untuk tingkat kecakapan orang dewasa juga menunjukkan 

hasil yang memprihatinkan. Indonesia berada di peringkat paling bawah pada hampir semua 

jenis kompetensi yang diperlukan orang dewasa untuk bekerja dan berkarya sebagai anggota 

masyarakat. Kondisi demikian ini jelas memprihatinkan karena kemampuan dan keterampilan 

membaca merupakan dasar bagi pemerolehan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan 

sikap siswa. Oleh sebab itu, dibentuklah Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai 

salah satu alternatif untuk menumbuhkembangkan budi pekerti siswa melalui pembudayaan 

ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat (Wiedarti dan 

Kisyani-L. ed., 2016).  

 

Upaya sistematis dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

literasi siswa. GLS untuk menumbuhkan minat baca dan kecakapan literasi telah dicanangkan 

sejak tahun 2016, namun saat ini belum sepenuhnya menyentuh aspek pembelajaran di kelas 

karena kondisi sekolah dan kelas berbeda-beda. Beberapa panduan terkait GLS telah diterbitkan 

tahun 2016 oleh Dikdasmen Kemendikbud, yakni (1) Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, (2) 

Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar, (3) Panduan Gerakan Literasi Sekolah di 

Sekolah Menengah Pertama, (4) Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Luar Biasa, (5) 

Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas; (6) Panduan Gerakan Literasi 

Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan, (7) Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah, (8) Manual 

Pendukung Gerakan Literasi Sekolah untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama. Saat ini, GLS 

perlu disempurnakan dengan panduan teknis dan pelatihan atau penyegaran untuk 

memampukan guru melaksanakan strategi literasi dalam pembelajaran. 

 

Salah satu pelatihan tersebut adalah pelatihan dan/atau penyegaran instruktur Kurikulum 2013. 

Materi yang disajikan terutama menekankan pada peningkatan keterampilan mengelola 

pembelajaran dengan strategi literasi untuk meningkatkan kecakapan literasi siswa, membentuk 

karakter, dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 (keterampilan berpikir tingkat tinggi). 
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Keterampilan berpikir tingkat tinggi (keterampilan abad ke-21) merupakan salah satu 

kompetensi capaian implementasi Kurikulum 2013.  

 

Materi penyegaran Kurikulum 2013 ini dilengkapi dengan materi presentasi dan alat bantu  

berwujud pengatur grafis pada bagian akhir yang memandu aktivitas peserta untuk mendalami 

dan mengimplementasi strategi literasi dalam pembelajaran. Semua perangkat ini diharapkan 

dapat memandu instruktur dan pemangku kepentingan di jenjang nasional, provinsi, 

kabupaten/kota, dan sekolah dalam pelaksanaan, pengembangan, dan penguatan strategi 

literasi dalam pembelajaran.  

 

B. Tujuan Penyusunan  

Tujuan penyusunan materi penyegaran ini adalah untuk:  

1. Memberikan inspirasi kepada peserta pelatihan untuk memanfaatkan beragam sumber 

belajar, termasuk buku-teks-pelajaran dan buku-nonteks-pelajaran dalam pembelajaran.  

2. Memandu peserta pelatihan menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran guna 

mengembangkan karakter serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks,  

kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan kecakapan komunikasi siswa. 

 

C. Masalah 

Masalah 1 

Pengembangan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi khususnya 

mengembangkan minat baca belum berjalan secara optimal di sekolah karena beberapa guru 

memiliki pemahaman berbeda atau kurang memadai tentang literasi. Guru seharusnya dapat 

menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Saat guru meminta siswa membaca, guru pun juga 

perlu membaca untuk memberi contoh yang baik bagi siswanya.  Tradisi literasi (kemampuan 

komunikasi yang artikulatif secara verbal dan tulisan serta kemampuan menyerap informasi 

melalui teks) juga belum tumbuh secara koheren dalam diri beberapa guru.   

 

Masalah 2 

Upaya untuk menyosialisasikan dan meningkatkan kemampuan literasi di sekolah belum 

membuahkan hasil yang optimal karena kurangnya pendampingan dan pelatihan untuk 

meningkatkan kesadaran dan kemampuan literasi guru. Materi ajar dan teks yang tersedia di 
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sekolah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa. 

Selain itu, strategi literasi dalam pembelajaran belum diterapkan secara optimal. 

 

 

 

D. Solusi 

Guru perlu memahami bahwa upaya pengembangan literasi tidak berhenti ketika anak dapat 

membaca dengan lancar dan memiliki minat baca yang baik sebagai hasil dari pembiasaan 

budaya literasi. Pengembangan literasi perlu terjadi pada pembelajaran di semua mata 

pelajaran melalui upaya untuk mengembangkan karakter serta meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Para guru perlu mengoptimalkan strategi literasi dalam pembelajarannya. 

Pengembangan kemampuan literasi di sekolah akan membantu meningkatkan kemampuan 

belajar siswa. Penggunaan teks dan/atau bahan ajar yang bervariasi, disertai dengan 

perencanaan yang baik dalam kegiatan pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan literasi siswa.      
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BAB II IMPLEMENTASI KEGIATAN LITERASI2 

 

Implementasi penumbuhan budaya literasi di sekolah memerlukan langkah-langkah sebagai 

berikut: persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Persiapan 

merupakan kegiatan menyiapkan bahan, personal, dan strategi pelaksanaan. Pelaksanaan 

merupakan operasionalisasi hal-hal yang telah dipersiapkan. Pemantauan, evaluasi, dan tindak 

lanjut merupakan kegiatan untuk mengetahui efektivitas kegiatan literasi yang telah 

dilaksanakan. Tiga hal yang terakhir ini tidak akan dibahas di sini dan dapat dicermati dalam 

Desain Induk GLS. 

 

Penumbuhan literasi di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan rutin dan kegiatan insidental. 

Kegiatan tersebut dilakukan dalam tiga tahapan literasi yaitu tahap pembiasaan, 

pengembangan dan pembelajaran. Agar dapat melaksanakan tiga tahapan literasi tersebut 

diperlukan kegiatan persiapan, sebagai berikut. 

 

A. Persiapan  

1. Rapat Koordinasi 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membicarakan maksud dan tujuan dilaksanakannya literasi di 

sekolah. Rapat koordinasi digelar oleh kepala sekolah dan diikuti oleh:  

a. Kepala Sekolah 

b. Para Wakil Kepala Sekolah 

c. Perwakilan Guru dan Karyawan 

 

 Tujuan rapat koordinasi ini antara lain: 

a. Pemahaman tentang literasi 

b. Pembentukan tim literasi sekolah (TLS) 

c. Penyusunan garis besar program kerja literasi sekolah  (dilanjutkan oleh TLS) 

d. Persiapan materi sosialisasi lietrasi 

  

 

																																																													
2cf. Satgas GLS Ditjen Dikdasmen. 2016b. 



	 11	

 

2. Pembentukan Tim Literasi di Sekolah (TLS) 

Kepala sekolah membentuk TLS melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah yang menyertakan 

tugas pokok dan fungsi anggota tim. Susunan anggota TLS disesuaikan dengan kebutuhan 

sekolah masing-masing. Pembentukan TLS dapat dibaca dalam buku “Manual Pendukung 

Gerakan Literasi Sekolah untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama.” (Kisyani-Laksono dkk. 

2016). 

 

3. Sosialisasi 

a. Sosialisasi pada Guru dan Karyawan. 

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan komitmen guru dan 

karyawan tentang pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah. 

b. Sosialisasi pada Siswa 

 Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang literasi, tujuan 

pelaksanaan literasi, dan mekamisme pelaksanaan literasi. 

c. Sosialisasi pada Komite Sekolah dan Orang Tua Siswa 

Sosialisasi pada komite sekolah dan orang tua siswa bertujuan untuk memberitahukan 

adanya kegiatan literasi di sekolah dan berharap agar komite dan orang tua siswa 

mendukung kegiatan tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi ini diperlukan narasumber yang 

memahami dan mampu menjelaskan tentang literasi di sekolah. 

 

4. Persiapan Sarana Prasarana 

Untuk menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah diperlukan ekositem sekolah yang 

literat dengan dukungan sarana dan prasarana  penunjang yang perlu dimiliki oleh sekolah 

antara lain: 

a. Perpustakaan sekolah (cf. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007) 

b. Pojok baca di kelas dan lingkungan sekolah 

c. Satu set buku teks untuk setiap perserta didik dan 200 judul buku pengayaan dan 20 buku 

referensi untuk SMP (Permendikbud No 23 tahun 2013) 

d. Web sekolah yang disertai interface literasi 

e. Akses internet di lingkungan sekolah 

f. Banner,  spanduk, poster, dan leaflet  penumbuhan budaya literasi  
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B. Pelaksanaan 

 

1. Tiga Tahapan Pelaksanaan  

Pada dasarnya ada tiga tahapan pelaksanaan GLS di sekolah, dimulai dari Tahap Pembiasan,  

Tahap Pengembangan, sampai pada tahap Pembelajaran. Berikut adalah gambaran tiga 

tahapan itu. 

 

 

 

Secara lebih rinci, ihwal ketiga tahapan pelaksanaan GLS dapat dipelajari dalam “Desain Induk 

Gerakan Literasi Sekolah” dan “Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SMP”.  

 

2. Strategi Membangun Budaya Literasi 

Pembangunan budaya literasi di sekolah hendaknya berfokus pada tigal hal beserta 

penjelasannya sebagai berikut (Beers dkk., 2009).  
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Penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini dapat dicermati dalam buku “Desain Induk Gerakan 

Literasi Sekolah”.  
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Bab III STRATEGI LITERASI DALAM PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan 

Tujuan utama penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran adalah untuk membangun 

pemahaman siswa, keterampilan menulis, dan keterampilan komunikasi secara menyeluruh. 

Tiga hal ini akan bermuara pada pengembangan karakter dan keterampilan berpikir tingkat 

tinggi. Selama ini berkembang pendapat bahwa literasi hanya ada dalam pembelajaran bahasa 

atau di kelas bahasa. Pendapat ini tentu saja tidak tepat karena literasi berkembang rimbun 

dalam bidang matematika, sains, ilmu sosial, teknik, seni, olahraga, kesehatan, ekonomi, 

agama, prakarya dll. (cf. Robb, L, 2003). 

 

Konten dalam pembelajaran adalah apa yang diajarkan, adapun literasi adalah bagaimana 

mengajarkan konten tersebut. Oleh sebab itu, bidang-bidang yang telah disebutkan dan lintas 

bidang memerlukan strategi literasi dalam pembelajarannya. Salah satu tujuan penting dari 

strategi literasi dalam pembelajaran konten adalah untuk membentuk siswa yang mampu 

berpikir kritis dan memecahkan masalah (Ming, 2012: 213). Dengan demikian strategi literasi 

dalam pembelajaran akan membentuk karakteristik siswa dan mengembangkan keterampilan 

abad ke-21 (keterampilan berpikir tingkat tinggi). 

 

Pembelajaran yang menerapkan strategi literasi penting untuk menumbuhkan pembaca yang 

baik dan kritis dalam bidang apapun. Berdasarkan beberapa sumber, dapat disarikan tujuh 

karakteristik pembelajaran yang menerapkan strategi literasi yang dapat mengembangkan 

kemampuan metakognitif (cf. Beers 2010: 20-21; Pahl & Rowsell 2005: 82), antara lain: 

1. Pemantauan pemahaman teks (siswa merekam pemahamannya sebelum, ketika, dan 

setelah membaca). 

2. Penggunaan berbagai moda selama pembelajaran (literasi multimoda) 

3. Instruksi yang jelas dan eksplisit. 

4. Pemanfaatan alat bantu seperti pengatur grafis dan daftar cek. 

5. Respon terhadap berbagai jenis pertanyaan. 

6. Membuat pertanyaan.  

7. Analisis, sintesis, dan evaluasi teks. 
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8. Meringkas isi teks. 

 

Menyimak karakteristik pembelajaran yang menerapkan strategi literasi, dapat disimpulkan 

bahwa strategi literasi dapat diterapkan dalam pembelajaran kooperatif, berbasis teks, berbasis 

proyek, berbasis masalah, inquiry, discovery, dan saintifik sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran dan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut (Beers 2010; 

Greenleaf dkk, 2011; Robb, 2003; Toolin, 2004). 

 

B. Peta Konsep Strategi Literasi dalam Pembelajaran 

Dalam bentuk peta konsep, strategi literasi dalam pembelajaran dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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C. Indikator Literasi dalam Pembelajaran 

Pada dasarnya, silabus berbagai mata pelajaran di SMP sudah menunjukkan adanya strategi 

literasi dalam pembelajaran. Penuangan silabus ke dalam kegiatan pembelajaran dapat 

diceksilangkan dengan indikator literasi dalam pembelajaran.   

 

Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa istilah “teks” dalam literasi dapat berwujud teks tulis, 

lisan (audio), visual, auditori, audiovisual, spasial, nonverbal (kinestesik dsb). Wujud teks bisa 

digital atau nondigital. Sejalan dengan itu, istilah "membaca" yang digunakan dalam kegiatan 

literasi juga merujuk pada membaca dalam arti luas. 

Berikut adalah daftar cek untuk indikator literasi untuk menguatkan langkah-langkah 

pembelajaran. Dalam hal ini nomor yang tersaji tidak merujuk pada urutan (dalam 

pembelajaran hal tersebut tidak harus urut). 
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INDIKATOR LITERASI DALAM PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran : 
Kelas/Semester : 
Materi Pokok : 
Alokasi Waktu : 

 
 

NO DESKRIPSI ADA BELU
M 
ADA 

CATATAN 

A Strategi Literasi dalam Pembelajaran 
 

 

 1. Sebelum "membaca"  
 a. mengidentifikasi tujuan membaca     
 b. membuat prediksi    
 2. Ketika "membaca"  
 a. mengidentifikasi informasi yang relevan    
 b. mengidentifikasi kosakata baru,  kata kunci, 

dan/atau kata sulit dalam teks 
   

 c. Mengidentifikasi bagian teks yang sulit (jika 
ada) dan/atau membaca kembali bagian itu 

   

 d. memvisualisasi dan/atau think aloud    
 e. membuat inferensi.    
 f. membuat pertanyaan tentang isi teks dan 

hal-hal yang terkait dengan topik tersebut 
(dapat menggunakan sumber di luar teks 
atau buku pengayaan) 

   

 g. membuat keterkaitan antarteks    
 3. Setelah "membaca"  
 a. membuat “ringkasan”    
 b. mengevaluasi teks    
 c. mengubah dari satu moda ke moda yang lain    
 d. memilih, mengombinasikan, dan/atau 

menghasilkan teks multimoda untuk 
mengomunikasikan konsep tertentu 

   

 e. mengonfirmasi, merevisi, atau menolak 
prediksi 

   

B Penggunaan Alat bantu    
 1. Pengatur Grafis    
 2. Daftar Cek dll.    

(cf. Wilson and Chavez, 2014; Robb, 2003) 
130217 KP 
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Dalam pembahasan mengenai indikator literasi tersebut, ada beberapa istilah teknis yang 

dikembangkan di antaranya: 

(1) Think-aloud merupakan strategi untuk membunyikan secara lisan apa yang ada di dalam 

pikiransiswa atau guru pada saat berusaha memahami bacaan, memecahkan masalah, atau 

mencoba menjawab pertanyaan guru atau siswa lain. Strategi ini dapat membantu siswa 

memonitor pemahamannya, berpikir tingkat tinggi, dan membentuk karakter. 

(2) Inferensi merupakan simpulan sementara berdasarkan informasi yang tersirat dalam teks. 

Inferensi dapat didukung dengan ciri/bukti/fitur khusus yang ada dalam teks. Strategi ini 

dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

(3) Keterkaitan antarteks atau intertekstualitas merujuk pada keterkaitan teks dengan teks 

yang pernah dibaca sebelumnya, teks dengan pengalaman pribadi, atau teks dengan hal 

lain yang membantu siswa membentuk karakter dan berpikir tingkat tinggi. 

(4) Istilah “ringkasan” dalam arti luas diperoleh dengan kegiatan meringkas isi, 

mengidentifikasi gagasan utama, menceritakan kembali, membuat sintesis, membuat 

pertanyaan tentang isi, dan sebagainya. Kegiatan ini membantu siswa membentuk karakter 

dan berpikir tingkat tinggi. 

(5) Evaluasi teks dapat berwujud antara lain (a) membuat opini terkait teks; (b) membuat 

penilaian langsung; (c) intertekstualitas: mengaitkan dengan teks lain; mengaitkan dengan 

pengalaman pribadi, pengetahuan sebelumnya, isu lokal dan global; (d) 

memilih/menentukan moda yang paling sesuai untuk tujuan tertentu, misalnya: untuk 

menjelaskan siklus kehidupan, dipilih moda gambar siklus (bukan teks tulis). Kegiatan ini 

membantu siswa membentuk karakter dan berpikir tingkat tinggi. 

(6) Moda merujuk pada bagaimana atau dengan cara apa pesan disampaikan (teks tulis, audio, 

visual, audiovisual, digital, kinestesik, dsb.). Moda yang lain (selain cetak) dapat berwujud 

visualisasi teks dan/atau respon indrawi lain; dramatisasi; refleksi pemahaman dengan 

membuat teks bentuk lain: lisan, tulisan, audio, visual, audio visual, kinestesik. 

(7) Pengatur grafis (graphic organizers)3 adalah berbagai bentuk tabel atau grafik untuk 

membantu pemahaman dengan cara mengorganisasikan ide/pikiran/gagasan. 

(8) Pemahaman  makna kata-kata sulit dalam teks dapat menggunakan petunjuk dalam teks 

(konteks). 

 

																																																													
3Pusat	Bahasa,	2005.	
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D. Alat  Bantu 

 

Pengatur grafis memiliki peran penting dalam membantu siswa memetakan proses pemahaman 

mereka terhadap sebuah bacaan/informasi. Ada berbagai jenis pengatur grafis yang dapat 

digunakan, baik sebelum, ketika, maupun setelah membahas sebuah teks atau materi 

pembelajaran. Daftar di bawah ini memuat beberapa contoh yang umum digunakan. Guru dan 

siswa dapat mengadopsi, mengadaptasi, dan membuat pengatur grafis sendiri sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran di kelas. Pengatur grafis ini dapat digunakan secara individu, 

berpasangan, maupun berkelompok. 

 

DAFTAR PENGATUR GRAFIS YANG DAPAT DIGUNAKAN  
DALAM PEMBELAJARAN DENGAN STRATEGI LITERASI  

(SEBELUM-KETIKA-SESUDAH) 
 

NO PENGATUR GRAFIS KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1 Aktivasi Pengetahuan 
Latar Belakang 

Menggali pengetahuan latar belakang untuk memahami 
teks nonfiksi. 

2 Tabel Prediksi Membuat prediksi tentang teks nonfiksi. 

3 Tahu-Ingin-Pelajari Menuliskan hal yang sudah diketahui, yang ingin diketahui 
(di awal pembelajaran) dan yang telah dipelajari (di akhir 
pembelajaran) 

4 Tahu-Ingin-Bagaimana Menuliskan hal yang sudah diketahui, yang ingin diketahui, 
dan bagaimana cara mengetahuinya.  

5 Tahu-Ingin-Bagaimana-
Pelajari 

Menuliskan hal yang sudah diketahui, yang ingin diketahui, 
bagaimana cara mengetahuinya (di awal pembelajaran) 
dan yang telah dipelajari (di akhir pembelajaran) 

6 Rantai Peristiwa Mengurutkan kejadian dalam teks nonfliksi secara 
kronologis. 

7 Siklus Mengurutkan siklus kejadian/peristiwa 

8 Adik Simba Mengidentifikasi informasi penting dengan menggunakan 
kata tanya. 

9 Berpikir-Berpasangan-
Berbagi 

Memikirkan sebuah pertanyaan/isu penting, bekerja 
berpasangan, dan membagikan hasil diskusi. 
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10 Diagram Venn Membandingkan antara 2 hal/fenomena/tokoh dll 

11 Hubungan Tanya Jawab  Membuat pertanyaan tentang fakta di dalam teks, 
informasi tersirat, keterkaitan antara teks dengan diri, dan 
dengan penulis/dunia luar. 

12 Tabel Fakta dan Opini Mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks nonfiksi. 

13 Tabel Lima Indra Mengindentifikasi lima indra dan bagaimana pengaruhnya 
terhadap pengalaman orang dalam sebuah teks. 

14 Caption Menulis caption untuk gambar/ilustrasi yang ada di dalam 
teks 

15 Gambar dengan Caption Menggambar dan menulis caption baru berdasarkan 
informasi dalam teks. 

16 Peta Gagasan Utama dan 
Penjelas 

Mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan penjelas 
dalam teks. 

17 Sebab-Akibat Menentukan sebab dan akibat sebuah peristiwa dalam 
teks. 

18 Masalah-Solusi Membuat ringkasan sebuah teks. 

19 SQ3R Mencatat informasi penting, membuat pertanyaan, 
jawaban, dan singkasan teks. 

 

Berikut ini contoh wujud pengatur grafis tersebut. 
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1. Aktivasi pengetahuan latar belakang 
 
 
Nama:  ________              Kelas:  ___                 Tanggal:  ________ 
 
Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

 

Apa yang sudah kamu ketahui sebelumnya? 

 

 

 

 

 

 

 

Kata ini belum 
pernah saya 
dengar sebelumnya 

Saya pernah 
mendengar kata 
ini, tapi belum 
paham/tidak yakin 
maknanya 

Saya tahu definisi 
kata ini atau 
pernah 
menggunakannya 
dalam sebuah 
kalimat 

Saya tahu berbagai 
makna atau 
penggunaan kata 
ini dan dapat 
memberikan 
contohnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KOSAKATA TENTANG TOPIK TERTENTU 

Guru dan siswa menuliskan sejumlah kosakata (10--15 kata) yang 
berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Siswa mencermati kata-
kata tersebut dan mengisi tabel berikut ini. 

........  ........  .........  .........  .......... 

........  ........  .........  .........  .......... 
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2. Tabel Prediksi 

 

Membuat Prediksi 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

 

 

 

 

 
Prediksi saya Apa yang sebenarnya terjadi  

Awal 

  

Tengah  

  

Akhir 
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3. Tahu-Ingin-Pelajari  

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

Bacalah judul teks! Tuliskan informasi yang sudah kamu ketahui tentang topik tersebut (baris 
T)! Tuliskan pertanyan-pertanyaan yang ingin kamu temukan jawabannya di dalam teks yang 
akan kamu baca (baris I)! Kemudian bacalah teks tersebut!  Jawablah pertanyaan yang sudah 
kamu buat sebelumnya untuk menunjukkan hal-hal yang sudah kamu pelajari dalam teks (P)! 

 

 

 

Tahu 

 

 

 

 

Ingin 

 

 

 

 

Pelajari 
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4. Tahu-Ingin-Bagaimana 

 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

Bacalah judul teks! Tuliskan informasi yang sudah kamu ketahui tentang topik tersebut (baris 
T)! Tuliskan pertanyan-pertanyaan yang ingin kamu temukan jawabannya di dalam teks yang 
akan kamu baca (baris I)!  Kemudian tuliskan bagaimana caranya kamu akan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang kamu tulis (baris B)! 

 

 

 

Tahu 

 

 

 

 

Ingin 

 

 

 

 

Bagaimana 
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5. Tahu-Ingin-Bagaimana-Pelajari 

 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

Bacalah judul teks! Tuliskan informasi yang sudah kamu ketahui tentang topic tersebut (baris 
T)! Tuliskan pertanyan-pertanyaan yang ingin kamu temukan jawabannya di dalam teks yang 
akan kamu baca (baris I)!  Kemudian tuliskan bagaimana cara kamu akan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang kamu tuliskan (baris B)!  Setelah membaca teks, tuliskan jawaban 
atas pertanyaan-pertanyaanmu untuk menunjukkan hal-hal yang telah kamu pelajari (baris P)! 

 

 

Tahu 

 

 

 

Ingin 

 

 

 

Bagaimana 

 

 

 

Pelajari 
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6. Rantai Peristiwa/Proses 

 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

 

Urutkan kejadian secara kronologis/proses mengenai terjadinya sesuatu dengan mengisikan 
kata-kata ke dalam kotak-kotak berikut ini! 

 

...	

...	

...	 ...	

...	

...	 ...	

...	

...	
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7. Siklus 

 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

 

Tuliskan siklus sebuah fenomena alam dengan mengisikan kata-kata dalam gambar panah 
berikut! 

 

 

  

...	

...	
...	



	 29	

8. Adik simba (Apa, di Mana, Kapan, Siapa, Mengapa, Bagaimana) 

 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

 

Siapa? 

 

 

 

 

 

TOPIK Kapan? 

Apa? 

 

 

 

 

 

di Mana? 

Mengapa? 

 

 

 

Bagaimana? 
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 9. Berpikir-Berpasangan-Berbagi 

 

Nama:  ___________ Nama teman saya: __________Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

PERTANYAAN 
ATAU  ISU 

APA YANG SAYA 
PIKIRKAN 

APA YANG 
DIPIKIRKAN 
TEMAN SAYA  

APA YANG AKAN 
KAMI BAGIKAN 

DI KELAS 
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10. Hubungan Tanya Jawab 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

 

Di Dalam 
Teks 

Di sini Pikir dan Cari 

 

Jawaban tersurat di dalam 
teks dan dapat langsung 
ditemukan di satu bagian.  

 

 

 

 

Jawaban ada di dalam teks, namun 
informasinya harus dicari di 

beberapa bagian di dalam teks.  

Di Benak 
Saya 

Penulis dan Saya Pandangan Saya 

 

 

Jawaban tersirat di dalam 
teks. Saya harus 

menggunakan pengetahuan 
sebelumnya untuk 

menjawab/memberikan 
respon. 

 

 

 

 

Jawaban tidak ada di dalam teks. 
Teks tidak harus dibaca untuk 
menjawab pertanyaan. Saya 

menggunakan pengalaman saya 
sebelumnya untuk memberikan 

respon.  
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11. Diagram Venn 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________: 

 

Tuliskan nama dua hal yang kamu bandingkan ke dalam lingkaran di bawah ini! Tuliskan 
kata/frasa yang membedakan dua hal tersebut ke dalam bagian yang tidak beririsan! Tuliskan 
kata/frasa yang menunjukkan kesamaan di antara dua hal tersebut ke dalam bagian yang 
beririsan! 
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12. Tabel Fakta-Opini 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

Tuliskan fakta-fakta yang kamu temukan di dalam teks! Tuliskan pernyataan berbentuk opini 
yang kamu temukan di dalam teks! Jelaskan dari mana kamu tahu bahwa pernyataan tersebut 
adalah fakta atau opini! 

Fakta 

 

Dari Mana Saya Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opini 

 

Dari Mana Saya Tahu 
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13. Tabel Lima Indra 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

 

Tuliskan kalimat yang memerikan lima indera di dalam teks ke dalam kolom di bawah ini! 

 

Indra Kalimat di dalam teks 

Perasa  

 

Penglihatan  

 

Pendengaran  

 

Sentuhan  

 

Pembau  
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14. CAPTION4 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

Carilah gambar atau ilustrasi di dalam teks!. Buatlah caption untuk gambar tersebut! Bila sudah 
ada caption sebelumnya, buatlah caption baru yang bermakna sama! 

 

Gambar/ilustrasi tentang: 

 

 

 

 

 

 

Caption lama: 

Caption  baru: 

 

 

Gambar/ilustrasi tentang: 

 

 

 

 

Caption lama: 

Caption  baru: 

																																																													
4	Tulisan	yang	menyertai	gambar.	
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15. GAMBAR DENGAN CAPTION 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

Carilah informasi di dalam teks yang dapat diubah isinya dalam bentuk gambar atau ilustrasi! 
Gambarkan hal itu di dalam kotak di bawah ini dan tambahkan caption! 

 

Informasi tentang: 

 

 

 

 

 

Caption: 

 

 

Informasi tentang: 

 

 

 

 

Caption: 
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16. Peta Gagasan Utama dan Penjelas 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

	

	 	 Contoh	

	

	 	 Gagasan	Penjelas	1		 	 Contoh	

	

	 Contoh	

	

	 Contoh	

	

Gagasan	Utama	 	 Gagasan	Penjelas	2	 	 Contoh	

	

	 Contoh	

	

	 Contoh	

	

	 	 Gagasan	Penjelas	3	 	 Contoh	

	

	 	 	 	 Contoh	
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17. Hubungan Sebab-Akibat 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

 

 

 

  

Sebab 

Akibat	1	

Akibat	2	

Akibat	3	
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18. Masalah-solusi 

 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

Peta Masalah-Solusi ini membantumu mengidentifikasi masalah dan mempertimbangkan 
berbagai solusi dan kemungkinan hasilnya.  

 

        

 
Masalah  

Siapa 

Apa 

Mengapa 

 

 

 Alternatif solusi   Hasil 

Solusi 

 

 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Hasil akhir 
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19. SQ3R 

Nama:  ________ Kelas:  ___ Tanggal:  ________ 

Judul Teks/Materi:  _________________________________________ 

 

Survey: 

Tuliskan judul dan subjudul dalam teks! 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Question: 
Tuliskan pertanyaan "Adik Simba (Apa, di Mana, Kapan, Siapa, Mengapa, 
dan bila perlu, Bagaimana) dari topik utama!  

  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Read: Tuliskan jawaban dari pertanyaan yang kamu tulis di atas! 

  

Recite: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Tuliskan informasi dan frasa penting dari jawaban pertanyaan di atas! 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 

 

Review: Buatlah ringkasan dari setiap paragraf/bagian teks. 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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menyempurnakan panduan ini.Akhirnya, kami mengharapkan semoga panduan ini dapat 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. LatarBelakang 

 

Tahapan terpenting implementasi kurikulum adalah pelaksanaan proses 

pembelajaran yang diselenggarakan di dalam dan/atau di luar kelas untuk membantu 

peserta didik mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengahdisebutkan bahwa salah satu prinsip pembelajaran yang penting dalam 

Kurikulum 2013 adalah peserta didik mencari tahu bukan diberi tahu. Prinsip ini 

merujuk pada konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student active 

learning). Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif 

mencari, mengolah, mengonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Agar benar-

benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong 

untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk  dirinya, dan 

berupaya keras mewujudkanide-idenya. 

 

Untuk menjamin terlaksananya prinsip di atas, guru perlu mempersiapkan proses 

pembelajaran dengan sebaik-baiknya.Dalam hal ini, guru harus merencanakan 

pengalaman belajar yang beragam. Pembelajaran pada Kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. 

Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi pembelajarandan model- 

model pembelajaran yang mengembangkan pembelajaran siswa aktif. Model 

pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, 

sintak, pengaturan, dan budaya misalnyacproject-based learning, problem-based 

learning,dancinquiry/discovery learning. Dengan model-model ini  gurucdiharapkan 

dapat mengarahkan peserta didik untuk aktif mencari tahu dan membangun 

pengetahuan baru yang dipelajari. 

 

Ada berbagai kegiatan persiapan yang wajib dilakukan guru sebelum memulai 

proses pembelajaran, mulai dari membaca buku-buku referensi untuk memperluas 

wawasan, mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang relevan, dan menentukan 

langkah-langkah pembelajaran, sampai dengan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP).  

 

Penyusunan RPP bukan hanya sekedar urusan persiapan administratif seperti yang 

diyakini sebagian guru, melainkan kegiatan yang melekat pada pembelajaran sebagai 

sebuah proses.Dalam perspektif manajemen, kegiatan perencanaan selalu 

mendahului kegiatan pencapaian tujuan.Penyusunan dan pengembangan RPP dapat 

dilakukan oleh guru secara mandiri maupun secara berkelompok.Acuan pertama dari 

penyusunan RPP adalah silabus dan standar isi. 

 

RPP dikembangkan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran.Ini 

dimaksudkan agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan 

pembelajaran.Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menerbitkan 

panduan penyusunan RPP yang secara rinci dapat menjadi petunjuk operasional 

bagaimana komponen-komponen RPP disusun dalam format yang tertatalengkap. 
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B. TujuanPanduan 

 

Panduan ini disusun agar dapat digunakan sebagai rujukan operasional bagi: 

1. Guru  secara individual dan kelompok dalam mengembangkancRPP; 

2. Kepala sekolah untuk kepentingan mengarahkan guru-guru dalam menyusunxRPP; 

3. Pengawas untuk memantau dan mengontrol kualitas RPP yang disusun olehxguru; 

4. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota 

sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan supervisipembelajaran. 

 

C. Sasaran 

Sasaran panduan ini mencakup pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Guru secara individual ataukelompok. 

2. Pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, walikelas). 

3. Pengawas. 

4. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

D. DasarHukum 

 

Panduan ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan di bawah ini sebagai 

dasar hukumnya. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301); 

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen; 

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Nasional Tahun2005-2025; 

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 

5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005, tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5410); dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang  

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar danMenengah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar 

dan PendidikanMenengah; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 

Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler 

Wajib pada Pendidikan Dasar dan PendidikanMenengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 Tentang 

Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan PendidikanMenengah. 
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11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  

2015 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, 

dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada 

SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yangSederajat 

13. Surat Edaran Mendikbud Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 Tanggal 08 November 

2013 Tentang Implementasi KURIKULUM2013; 

14. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor: 420/176/SJ dan Nomor: 0258/MPK.A/KR/2014, Hal: 

Implementasi Kurikulum2013. 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang 

Standar Penilaian Pendidikan 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang 

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 
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BAB II 

PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 
 

A. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 

 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 

Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka 

untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). 

RPP yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan 

buku panduan guru. 

 

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan 

sistematis sebagai langkah awal dari proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar 

pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan efisien dalam rangka mengembangkan ketrampilan berpikir tingkat 

tinggi. RPP disusun berdasarkan serangkaian KD yang dilaksanakan dalam satu  kali 

pertemuan atau lebih. Penyusunan RPP ini dilakukan pada setiap awal semester atau 

awal tahun pelajaran, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. 

 

Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara berkelompok melalui 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di sekolah/madrasah.Sebaiknya hal ini 

dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah atau guru 

senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah/madrasah.Pengembangan RPP yang 

dilakukan oleh guru secara berkelompok melalui MGMP antarsekolah atau 

antarwilayah dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau Dinas Pendidikan 

atau Kantor Kementerian Agama setempat. 

 

B. Prinsip PenyusunanRPP 

 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 Tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan serangkaian prinsip yang 

harus diperhatikan guru dalam menyusun RPP.  

 

1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

 

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan 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. Sebagai contoh guru menggunakan secara 

bergantian penayangan video klip, poster, aktivitas fisik, dramatisasi atau bermain 

peran sebagai teknik pembelajaran  karena gaya belajar setiap siswa berbeda-beda.  
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2. Berpusat pada peserta didik 

Guru yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pertama-

tama memperlakukan siswa sebagai subyek didik atau pembelajar. Dilihat dari 

sudut pandang peserta didik, guru bukanlah seorang intruktur, pawang, komandan, 

atau birokrat. Guru bertindak sebagai pembimbing, pendamping, fasilitator, 

sahabat, atau abang/kakak bagi peserta didik terutama  dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yakni kompetensi peserta didik.  Oleh karena itu guru seyogyanya 

merancang proses pembelajaran yang mampu mendorong, memotivasi, 

menumbuhkan minat dan kreativitas peserta didik. Hak ini dapat berjalan jika 

seorang guru mengenal secara pribadi siapa (saja) siswanya, apa mimpi-mimpinya, 

apa kegelisahannya, passion-nya, dan sebagainya.  

 

3. Berbasis konteks 

Pembelajaran berbasis konteks dapat terwujud apabila guru mampu 

mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar lokal (setempat), guru 

mengenal situasi dan kondisi sosial ekonomi peserta didik, mengenal dan 

mengedepankan budaya atau nilai-nilai kearifan lokal, tanpa kehilangan wawasan 

global. Sebagai contoh nilai gotong royong di Jawa atau pela gandong di Maluku 

dapat dijadikan  inspirasi mengembangkan proses dan kegiatan pembelajaran.  

Pembelajaran juga dapat dimulai dari apa yang sudah diketahui oleh peserta didik 

sesuai dengan konteksnya dan baru pada konteks yang lebih luas. 

 

4. Berorientasi kekinian 

Ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini.Guru yang berorientasi kekinian 

adalah guru yang “gaul”, tidak “gaptek”, “melek informasi”, bahkan  sebaiknya 

well informed,  selalu meng-update dan meng-up grade ilmu pengetahuan yang 

menjadi bidangnya, termasuk teori-teori dan praktik baik di bidang 

pendidikan/pembelajaran. Dengan demikian rancangan pembelajaran yang 

dikembangkan guru dapat menjadi inspirasi bagi siswa dana abagi guru-uru yang 

lain.  

 

5. Mengembangkan kemandirian belajar 

Guru yang mengembangkan kemandirian belajar (siswa) selalu akan berusaha agar 

pada akhirnya siswa berani mengemukakan pendapat atau inisiatif dengan penuh 

percaya diri. Di samping itu guru tersebut juga selalu mendorong keberanian siswa 

untuk menentukan tujuan-tujuan belajarnya, mengeksplorasi hal-hal yang ingin 

diketahui, memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan mampu menjalin kerja sama, 

berkolaborasi dengan siapa pun. Idealnya semuau ini tercermin dalam rencana 

kegiatan pembelajaran siswa. 

 

6. Memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran 

 RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, 

pengayaan, dan remedi. 

 

7. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atauantarmuatan 

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman belajar.RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, 
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keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

 

8. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

Kegiatan pembelajaran dalam RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif 

sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagai contoh ketika guru menugasi siswa 

mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan lewat internet, guru harus bias 

menunjukkan kepad siswa alamat situs-situs web atau tautan (link) yang 

mengarahkan siswa pada sumber yang jelas, benar, dan bertanggungjawab. 

 

C. Komponen dan Format RPP 

 

Komponen dan sistematika RPP berikut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah dan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

1. KomponenRPP 

 

a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 

b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema; 

c. kelas/semester; 

d. materi pokok; 

e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD 

dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 

tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai; 

f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 

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

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi; 

i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai; 

j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran; 

k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; 

l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, 

dan penutup; dan 

m. penilaian hasil pembelajaran. 

 

2. Format RPP 

 

Komponen-komponen yang sudah disebutkan di atas secara operasional 

diwujudkan dalam bentuk format berikut ini. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP...) 

Sekolah :  

Mata Pelajaran :  

Kelas/ Semester :  

Materi Pokok :  

Alokasi Waktu :  

 

A. Kompetensi Inti 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Tujuan Pembelajaran 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran reguler 

2. Materi pembelajaran pengayaan 

3. Materi pembelajaranp remedial 

E. Metode Pembelajaran 

F. Media dan Bahan 

G. Sumber Belajar 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan pertama 

a. Kegiatan Pendahuluan  

b. Kegiatan Inti  

c. Kegiatan Penutup 

2. Pertemuan Kedua 

…. 

Dst… 

 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian 

a. Sikap spiritual 

b. Sikap sosial  

c. Pengetahuan  

d. Keterampilan  

2.Pembelajaran Remedial  

3. Pembelajaran Pengayaan 

 

………, ......, .......................  

Mengetahui 

Kepala SMP 

 

 

______________________________ 

NIP. ... 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 ______________________ 

NIP. ... 
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D. Penulisan Isi Setiap Komponen 

   

Pada bagian awal sudah ditekankan bahwa RPP  dikembangkan secara rinci 

mengacu pada KI-KD, silabus dan bahan ajar. RPP terdiri atas komponen KI, 

KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, media, 

sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran.Masing-masing komponen saling berhubungan secara logis 

sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Sebagian besar komponen silabus 

dapat langsung digunakan dalam pengisian komponen-komponen RPP. Berikut 

ini adalah petunjuk  penyusunan RPP untuk setiap komponen sesuai dengan 

format  di atas. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : … (Isilah dengan nama sekolah) 

Mata Pelajaran  : ... (Isilah dengan nama mata pelajaran) 

Kelas/Semester  : … (Isilah dengan jenjang kelas dan semester) 

Materi Pokok  : ... (Isilah dengan pokok bahasan) 

Alokasi Waktu  : … (Misal: 3 Pertemuan (6 JP)) 

 

A. Kompetensi Inti 

Petunjuk: Tulis keempat KI dari Permendikbud No.24 Tahun 2016 Tentang  

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada 

Kurikulum 2013. 

 

CONTOH 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan 

perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata.  

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

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang teori.  
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Petunjuk:  

1. Tuliskan Kompetensi Dasar sesuai dengan yang tertera Permendikbud No.24 

Tahun 2016 Tentang  Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada 

Kurikulum 2013. 

2. Rumuskan 2 (dua) atau lebih indikator pencapaian kompetensi untuk setiap 

KD. 

3. Indikator pencapaian kompetensi berupa: (a) perilaku (tercermin dalam kata 

kerja) yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk kompetensi dasar (KD) 

pada kompetensi inti (KI)-3 dan KI-4; dan (b) perilaku yang dapat diobservasi 

untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI-1 dan KI-2.  

4. Pola atau rumus menuliskan indikator adalah “kata kerja (menjelaskan, 

membedakan, menganalisis, dan sebagainya) + kata benda (pengetahuan atau 

isi, atau materi pembelajaran)”. Contoh: Membedakan makhluk hidup dan 

mahkluk tidak hidup; menganalisis fenomena perpindahan penduduk dari desa 

ke kota; mengevaluasi (menilai) interaksi sosial warga masyarakat di daerah 

tertentu”, dan sebagainya. 

5. Kendati indikator merupakan jabaran dari KD, guru dapat merumuskan 

indikator dengan kata kerja (proses kognitif atau kecakapan berpikir) yang 

lebih kompleks daripada KD. Misalnya KD 3 menggunakan kata 

kerja“memahami”, maka guru dapat merumuskan indikatornya dengan kata 

kerja antara lain “menjelaskan, membedakan, memberi contoh, 

mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, menuliskan dengan kata-kata sendiri”. 

6. Di samping berisi kata kerja yang mencerminkan “perilaku”,  Indikator KD 

juga berisi kata benda yakni pengetahuan, atau materi,  atau isi pembelajaran. 

Contoh, “siswa dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan tidak 

hidup”. Dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL), pengetahuan 

pembelajaran ini dibedakan menjadi pengetahuan faktual, konseptual, 

procedural, dan metakognitif.  

CONTOH 

KD Indikator 

KD dari KI-1 (bila ada) Tulis 2 (dua) atau lebih indikator pencapaian 

kompetensi (bila ada KD-nya). 

KD dari KI-2 (bila ada) Tulis 2 (dua) atau lebih indikator pencapaian 

kompetensi (bila ada KD-nya). 

KD dari KI-3 Tulis 2 (dua) atau lebih indikator pencapaian 

kompetensi. 

KD dari KI-4 Tulis 2 (dua) atau lebih indikator pencapaian 

kompetensi. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Sama seperti indikator, tujuan pembelajaran  dirumuskan berdasarkan KD, 

dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, 

yang mencakup sikap, pengetahuan, danketerampilan.  

2. Pola atau rumusan tujuan pun pada pokoknya sama dengan indikator (kata 

kerja + kata benda). Lengkapnya sering disebut dengan rumus ABCD. A 



10 PANDUAN PENYUSUNAN RPP 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 

adalah audience atau peserta didik, B adalah behaviour atau perilaku (kata 

kerja), C adalah Condition atau keadaan yang harus dipenuhi, dan D adalah 

degree atau batas minimal tingkat keberhasilan. 

3. Biasanya C (conditioning) diletakkan di awal rumusan tujuan, diikuti dengan 

unsur-unsur lain yakni Audience, Behaviour, dan Degree. Contoh rumusan 

tujuan pembelajaran “Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan 

pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep fotosintesis dengan 

menggunakan bahasanya sendiri” 

4. Dalam hal indikator pencapaian kompetensi sangat spesifik dan tidak dapat 

diuraikan lagi, rumusan tujuan pada pokoknya sama dengan rumusan 

indikator. 

5. Tujuan pembelajaran dirumuskan untuk tiap-tiap pertemuan. 

 

CONTOH: 

  Pertemuan pertama 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

Dst. 

 

Pertemuan kedua 

 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

Dst… 

 

Fokus penguatan karakter:  

(Tulis satu, dua, atau tiga nilai sikap utama yang hendak secara terencana 

ditanamkan/ditumbuhkan melalui pembelajaran yang direncanakan melalui 

RPP ini.Nilai-nilai sikap utama yang dimaksud adalah nilai-nilai sikap 

sebagaimana terkandung dalam kompetensi inti sikap spiritual dan sikap 

sosial serta nilai-nilai utama yang diprioritaskan oleh pemerintah dan satuan 

pendidikan yang bersangkutan.Nilai-nilai yang dijadikan fokus dipilih 

berdasarkan kesesuaiannya dengan materi/kompetensi yangdibelajarkan 

dan/atau metode pembelajaran yang diterapkan.Butir nilai sikap dituliskan 

dalam kata benda). 

 

Contoh: kejujuran, kekedulian 

 

D. Materi Pembelajaran 

 

Petunjuk: 

 

1. Tulis tema/sub-tema/jenis teks dan/atau butir-butir materi yang dicakup untuk 

materi pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. 
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2. Butir-butir materi yang dimaksud harus relevan dengan indikator pencapaian 

kompetensi yang dapat berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

atau metakognitif sesuai tuntutan KD. 

 

 

CONTOH (Bahasa Inggris) 

1. Materi pembelajaran reguler 

Tulis tema/sub-tema/jenis teks dan/atau butir-butir materi   sebagaimana 

dicakup oleh KD. 

a. Teks ... (contoh teks terlampir) 

b. Fungsi sosial teks ... (uraian singkat terlampir) 

c. Struktur teks ... (uraian singkat terlampir) 

d. Grammar: ... (uraian singkat terlampir) 

e. Kosakata terkait dengan tema ... (contoh daftar kata terlampir) 

f. Tanda baca/pengucapan/intonasi ... (uraian singkat terlampir) 

 

2. Materi pembelajaran pengayaan  

Tulis sejumlah butir materi (kompetensi) pengayaan/perluasan/pendalaman 

dari yang dicakup oleh materi pembelajaran reguler. 

a. Grammar: ... (uraian singkat terlampir) 

b. Kosa kata terkait dengan tema ... (contoh daftar kata terlampir) 

c. Tanda baca/pengucapan/intonasi ... (uraian singkat terlampir) 

 

3. Materi pembelajaran remedial  

Tulis sejumlah butir materi reguler yang diperkirakan sulit dikuasai oleh 

sebagian/seluruh peserta didik. 

a. Grammar: ...  

b. Kosakata terkait dengan tema ...  

 

E. Metode Pembelajaran 

 

Petunjuk: 

1. Tulis satu atau lebih metode pembelajaran yang diterapkan. 

2. Metode pembelajaran yang dipilih adalah pembelajaran aktif yang efektif dan efisien 

memfasilitasi peserta didik mencapai indikator-indikator KD beserta kecakapan abad 

21. 

 

CONTOH 

Pembelajaran dengan METODE SAINTIFIK. 

 

F. Media dan Bahan 

 

Petunjuk: 

1. Media 

Tulis spesifikasi semua media pembelajaran (video/film, rekaman audio, model, 

chart, gambar, realia, dsb.).  

 

CONTOH   

a. Video klip/film: Judul. Tahun. Produser. (Tersedia di situs internet lengkap 

dengan tanggal pengunduhan) 
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b. Rekaman audio: Judul. Tahun. Produser. (Tersedia di situs internet lengkap 

dengan tanggal pengunduhan) 

c. Model: Nama model yang dimaksud 

d. Gambar: Judul gambar yang dimaksud 

e. Realia: Nama benda yang dimaksud 

 

2. Bahan 

Tulis spesifikasi (misalnya nama, jumlah, ukuran) semua bahan yang diperlukan. 

 

G. Sumber Belajar 

 

Petunjuk: 

Tulis spesifikasi semua sumber belajar (buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs 

internet, lingkungan sekitar, narasumber, dsb.).  

 

CONTOH 

1. Buku siswa: Nama pengarang. Tahun penerbitan. Judul buku. Kota penerbitan: 

Penerbit (halaman) 

2. Buku referensi: Nama pengarang. Tahun penerbitan. Judul buku. Kota penerbitan: 

Penerbit (halaman). 

3. Majalah: Penulis artikel. Tahun terbit. Judul artikel. Nama majalah, Volume, Nomor, 

Tahun, (halaman). 

4. Koran: Judul artikel, Nama koran, Edisi (tanggal terbit), Halaman, Kolom 

5. Situs internet: Penulis. Tahun. Judul artikel. (Tersedia di situs internet lengkap dengan 

tanggal pengunduhan) 

6. Lingkungan sekitar: Nama dan lokasi lingkungan sekitar yang dimaksud 

7. Narasumber: Nama narasumber yang dimaksud beserta bidang keahlian dan/atau 

profesinya 

8. Lainnya (sesuai dengan aturan yang berlaku) 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Petunjuk: 

1. Tulis kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan yang mencakup kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

2. Kegiatan pembelajaran pada KEGIATAN PENDAHULUAN dan KEGIATAN 

PENUTUP ditulis dalam rumusan kegiatan yang dilakukan oleh guru yang DAPAT 

dilengkapi dengan rumusan kegiatan peserta didik secara terintegrasi – tidak dalam 

kalimat terpisah.  

3. Kegiatan pembelajaran pada KEGIATAN INTI ditulis dalam rumusan kegiatan peserta 

didik YANG DAPAT  dilengkapi dilengkapi dengan rumusan kegiatan guru – dalam 

kalimat terpisah.  

4. Langkah-langkah dan aktivitas pembelajaran pada KEGIATAN INTI menyesuaikan 

sintaks dan prinsip-prinsip belajar dari metode yang diterapkan. 

5. Tulis jumlah JP untuk setiap pertemuan dan alokasi waktu untuk kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 
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CONTOH 

 

1. Pertemuan Pertama: 2 JP 

 

a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 

 

CONTOH 

 

1) Guru … untuk mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. 

2) Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, 

yaitu … dengan cara …. 

3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu … dan 

menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu …. 

4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan, yaitu …. 

5) Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu … dan teknik penilaian yang 

akan digunakan, yaitu ….  

 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

 

Contoh metode pembelajaran dengan METODE SAINTIFIK: 

 

 Mengamati 

Misal: Peserta didik mengamati gunung Merapi yang meletus yang disajikan 

melalui tayangan video dan mencatat apa saja yang belum diketahui terkait 

dengan fenomena meletusnya gunung Merapi (IPS); menyaksikan video 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan mencatat apa saja yang belum 

diketahui terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman (untuk 

IPA), … 

 

Catatan: 

 

Fenomena yang diamati oleh peserta didik dapat berupa fenomena 

sebagaimana adanya di alam (pada situasi alami) dan/atau dalam bentuk 

model, gambar/foto, teks, grafik/tabel, diagram, charta, audio, video, dan/atau 

animasi. 

 

 Menanya 

Misal: Peserta didik merumuskan pertanyaan tentang hal-hal yang belum 

diketahui terkait dengan meletusnya gunung Merapi (untuk IPS), pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman (untuk IPA), … 

 

Pertanyaan 1: … (pengetahuan faktual) 

Pertanyaan 2: … (pengetahuan faktual) 

Pertanyaan 3: … (pengetahuan faktual) 

Pertanyaan 4: … (pengetahuan konseptual) 

Pertanyaan 5: … (pengetahuan konseptual) 

Pertanyaan 6: … (pengetahuan konseptual) 
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Pertanyaan 7: … (pengetahuan prosedural) 

Pertanyaan 8: … (pengetahuan metakognitif) 

Pertanyaan … 

 

 Mengumpulkan informasi/data/mencoba – menalar/mengasosiasi – 

mengomunikasikan 1 (MISALNYA untuk pertanyaan 1, 2, dan 3) 

 

Misal IPS: Peserta didik mewawancarai ahli kegunungapian dan/atau 

membaca buku siswa halaman … untuk mengetahui kapan gunung Merapi 

meletus (tahun berapa saja dan dalam periode berapa tahunan), korban letusan 

terdahsyat, dan tanda-tanda gunung Merapi akan meletus (fenomena gunung 

meletus). Kemudian peserta didik menuliskannya pada selembar kertas untuk 

ditempelkan pada papan pajang pekerjaan peserta didik. 

 

c. Kegiatan Penutup (12 menit) 

 Guru memfasilitasi peserta didik membuat butir-butir simpulan mengenai …. 

 Guru bersama-sama peserta didik melakukan identifikasi kelebihan dan 

kekurangan kegiatan pembelajaran (yaitu kegiatan mengamati …, 

merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi dengan cara …, menjawab 

pertanyaan dengan informasi yang diperoleh, dan mengomunikasikan jawaban 

dengan cara …. 

 Guru guru memberi umpan balik peserta didik dalam proses dan hasil 

pembelajaran dengan cara ….  

 Guru menyampaikan kegiatan belajar yang dikerjakan sebagai PR yaitu …. 

 Guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada pertemuan 

berikutnya, yaitu …. 

 

2. Pertemuan Kedua: 2 JP 

a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 

 

CONTOH 

 

1) Guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan …. 

2) Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, 

yaitu … dengan cara …. 

3) Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran dan penilaian yang akan 

dilakukan, yaitu …. 

 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

 

CONTOH (LANJUTAN DENGAN METODE SAINTIFIK): 

 

 Mengumpulkan informasi/data/mencoba – menalar/mengasosiasi – 

mengomunikasikan 2 (MISALNYA untuk pertanyaan 4 dan 5) 

 

 Mengumpulkan informasi/data/mencoba – menalar/mengasosiasi – 

mengomunikasikan 3 (MISALNYA untuk pertanyaan  

 

 Dst. 



15 PANDUAN PENYUSUNAN RPP 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
 

 

c. Kegiatan Penutup (12 menit) 

 

 Guru memfasilitasi peserta didik (a) membuat butir-butir simpulan mengenai 

…. 

 Guru bersama dengan peserta didik mengidentifikasi kelebihan dan 

kekurangan kegiatan pembelajaran (yaitu kegiatan mengumpulkan informasi 

dengan cara …, menjawab pertanyaan dengan informasi yang diperoleh 

dengan …, dan mengomunikasikan jawaban dengan cara …. 

 Guru memberiumpan balik peserta didik dalam proses dan hasil pembelajaran 

dengan cara ….  

 Guru melakukan melakukan penilaian dengan teknik …. 

 Guru menyampaikan kegiatan belajar yang dikerjakan sebagai PR yaitu …. 

 Guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada pertemuan 

berikutnya, yaitu …. 

 

3. Pertemuan Ketiga: 2 JP 

 

a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 

 

CONTOH 

 

1) Guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan …. 

2) Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, 

yaitu … dengan cara …. 

3) Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran dan penilaian yang akan 

dilakukan, yaitu …. 

 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

 

CONTOH (pembelajaran dengan pendekatan saintifik): 

 

 Mengumpulkan informasi/data/mencoba – menalar/mengasosiasi – 

mengomunikasikan 4 (MISALNYA untuk pertanyaan 7 dan 8) 

 

 Mencipta 

Misal: Peserta didik membuat petunjuk tindakan menjelang, saat, dan paska 

letusan gunung api (IPS); merumuskan gagasan pembudidayaan tanaman yang 

cepat pertumbuhan dan perkembangannya (IPA); … 

 

c. Kegiatan Penutup (12 menit) 

 

 Guru bersama-sama peserta didik membuat butir-butir simpulan terkait …. 

 Guru bersama-sama peserta didikmelakukan identifikasi kelebihan dan 

kekurangan kegiatan pembelajaran (yaitu kegiatan mengumpulkan informasi 

dengan cara …, menjawab pertanyaan dengan informasi yang diperoleh 

dengan …, dan mengomunikasikan jawaban dengan cara …; serta mencipta 

…  

 Guru melakukan penilaian dengan teknik …. 
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 Guru memberitahukan pembelajaran remedi, yaitu … 

 Guru memberitahukan pembelajaran program pengayaan, yaitu … 

 Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, 

yaitu ….  

 

 

 

I. Penilaian 

 

1. Teknik penilaian  

 

a. Sikap spiritual 

Tulis satu atau lebih teknik penilaian sikap spiritual dan tuangkan dalam tabel. 

 

CONTOH 

 

No. Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan 

 Observasi  Jurnal  Lihat Lampiran ... Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk 

dan pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for 

and of learning) 

 Penilaian 

diri 

 Lihat Lampiran ... 

 

 

 

Saat 

pembelajaran 

usai 

Penilaian sebagai 

pembelajaran 

(assessment as 

learning) 

 Penilaian 

antar 

teman 

 Lihat Lampiran ... 

 

 

 

Setelah 

pembelajaran 

usai 

Penilaian sebagai 

pembelajaran 

(assessment as 

learning) 

 

b. Sikap sosial 

Tulis satu atau lebih teknik penilaian sikap sosial dan tuangkan dalam tabel. 

 

CONTOH 

 

No. Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan 

 Observasi  Jurnal  Lihat Lampiran ... Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk 

dan pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for 

and of learning) 

 Penilaian 

diri 

 Lihat Lampiran ... 

 

 

 

 

Saat 

pembelajaran 

usai 

Penilaian sebagai 

pembelajaran 

(assessment as 

learning) 
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 Penilaian 

antar 

teman 

 Lihat Lampiran ... 

 

 

 

 

Setelah 

pembelajaran 

usai 

Penilaian sebagai 

pembelajaran 

(assessment as 

learning) 

 

c. Pengetahuan  

 

No. Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan 

 Lisan Pertanyaan 

(lisan) dengan 

jawaban 

terbuka  

Lihat Lampiran 

... 

 

Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian 

untuk 

pembelajaran 

(assessment for 

learning) 

 Penugasan  Pertanyaan 

dan/atau 

tugas tertulis 

berbentuk 

esei, pilihan 

ganda, benar-

salah, 

menjodohkan, 

isian, 

dan/atau 

lainnya 

Lihat Lampiran 

... 

 

 

 

 

Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian 

untuk 

pembelajaran 

(assessment for 

learning) dan 

sebagai 

pembelajaran 

(assessment as 

learning) 

 Tertulis Pertanyaan 

dan/atau 

tugas tertulis 

berbentuk 

esei, pilihan 

ganda, benar-

salah, 

menjodohkan, 

isian, 

dan/atau 

lainnya 

Lihat Lampiran 

... 

 

 

 

 

Setelah 

pembelajaran 

usai 

Penilaian 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment of 

learning) 

 

d. Keterampilan 

 

No. Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan 

 Praktik Tugas 

(keterampilan) 

Lihat Lampiran 

... 

Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

dan/atau 

setelah usai 

Penilaian untuk, 

sebagai, 

dan/atau 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for, 

as, and of 

learning) 
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 Produk  Tugas 

(keterampilan) 

Lihat Lampiran 

... 

Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

dan/atau 

setelah usai 

Penilaian untuk, 

sebagai, 

dan/atau 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for, 

as, and of 

learning) 

 Proyek Tugas besar Lihat Lampiran 

... 

Selama atau 

usai 

pembelajaran 

berlangsung  

Penilaian untuk, 

sebagai, 

dan/atau 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for, 

as, and of 

learning) 

 Portofolio Sampel 

produk terbaik 

dari tugas atau 

proyek 

 Saat 

pembelajaran 

usai  

Penilaian untuk 

pembelajaran 

dan sebagai 

data untuk 

penulisan 

deskripsi 

pencapaian 

keterampilan 

 

2. Pembelajaran Remedial 

Tulis kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk: 

• pembelajaran ulang 

• bimbingan perorangan 

• belajar kelompok 

• pemanfaatan tutor sebaya 

bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis 

penilaian.  

 

3. Pembelajaran Pengayaan  

Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan 

belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman 

materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugasmengerjakan soal-soal dengan 

tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai 

narasumber.  

………., ......, .......................  

Mengetahui 

Kepala SMP 

 

 

______________________________ 

NIP. ... 
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BAB III 

PENUTUP 
 

 

Salah satu indikator utama keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 adalah 

tercapainya efektivitas pembelajaran, yakni tercapai tujuan pembelajaran oleh peserta 

didik secara  optimal. Hal ini terlaksana apabila guru mampu menyusun persiapan 

pelaksanaan pembelajaran  secara sungguh-sungguh. 

 

Panduan ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para pendidik agar dapat 

menyusun RPP beserta lampiran-lampiran kelengkapannya.Dih arapkan panduan ini 

juga dapat dijadikan bahan diskusi di antara para pendidik agar dapat memberi masukan 

bagi penyusun agar panduan ini menjadi lebih operasional atau lebih mudah untuk 

dipahami para pendidik. Lebih lanjut diharapkan panduan ini dapat membantu 

meningkatkan kompetensi pedagogis para pendidik. 

 

Semoga para pendidik diberi kemudahan dalam memahami panduan ini dan 

menerapkannya untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran. Pada akhirnya,  peserta 

didik dapat mencapai kompetensi setiap mata pelajaran secara bermakna, luas, dan 

mendalam serta dapat menerapkannya pada berbagai konteks kehidupan sesuai dengan 

semangat Kurikulum 2013. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu pendidikan yang 

berkeadilan dapat tercapai. 
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SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar 

Penilaian Pendidikan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil 

Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Pelajaran pada  Kurikulum 2013. 
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