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Materi Hari ini

1. Konsep Perencanaan Pengajaran

2. Pengembangan Silabus



1. Konsep Perencanaan Pengajaran

 Pengertian perencanaan: menyusun langkah-
langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan

 Perencanaan dalam konteks pengajaran: proses
penyusunan materi pelajaran, penggunaan media
pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode
pengajaran dan penilaian dalam satu alokasi
waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan



Perangkat yang harus disiapkan dalam
perencanaan pembelajaran

1. Memahami kurikulum

2. Menguasai bahan ajar

3. Menyusun program pengajaran

4. Melaksanakan program pengajaran

5. Menilai program pengajaran dan hasil proses
belajar mengajar yang telah dilaksanakan



Manfaat Perencanaan Pengajaran

1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan

2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang
bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan

3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, unsur guru dan
unsur murid

4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan,
sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan
kerja

5. Sebagai bahan penyusunan data agar terjadi
keseimbangan kerja

6. Untuk menghemat, waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya



Desain Pembelajaran Berbasis Kompetensi

Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada
pengembangan kemampuan untuk melakukan
(kompetensi) tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan
standar performansi yang telah ditetapkan.

Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus
mengandung 4 unsur pokok, yaitu:

1. Pemilihan kompetensi yang sesuai

2. Spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk
menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi

3. Pengembangan sistem pengajaran

4. Penilaian



2. Pengembangan Silabus

A. Pengertian Silabus

 Garis besar ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau
materi pelajaran (Salim, 1987)

 Rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar
mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu,
sebagai hasil seleksi, pengelompokkan, pengurutan, dan
penyajian materi kurikulum, yang
dipertimbangkanberdasarkan ciri dan kebutuhan daerah
setempat (Majid, 2009)

 Seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan
pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis
memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk
mencapai penguasaan kompetensi dasar (yulaelawati,
2004)



Pengertian silabus

 Seperangkat rencana dan pengaturan tentang
kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas dan
penilaian hasil belajar(puskur, 2004)

 Susunan teratur materi pokok mata pelajaran
tertentu pada kelas/semester tertentu.



Tujuan Pengembangan Silabus

 Membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya
dalam dalam menjabarkan kompetensi dasar
menjadi perencanaan belajar mengajar



Silabus harus dapat menjawab permasalahan
berikut: 

1. Kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa?
2. Materi pokok apa saja yang perlu dikaji?
3. Kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan

agar interaksi guru dan siswa optimal?
4. Indikator apa saja yang harus dicapai siswa terkait dengan

kompetensinya?
5. Bagaimana cara mengetahui ketercapaian kompetensi

berdasarkan indikator sebagai acuan dalam menentukan
jenis dan aspek yang akan dinilai?

6. Berapa lama alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai
standar isi tertentu?

7. Sumber belajar apa saja yang dapat digunakan?
8. Bagaimana cara mengetahui bahwa kompetensi sudah

dicapai/dikuasi oleh siswa?



Isi Silabus

Suatu silabus sekurang-kurangnya harus memuat
unsur berikut:

1. Tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan

2. Sasaran-sasaran mata pelajaran

3. Ketrampilan yang diperlukan agar dapat
menguasai pelajaran tersebut dengan baik

4. Urutan topik-topik yang diajarkan

5. Aktivitas



Komponen Silabus Pembelajaran

1. Identitas Silabus Pembelajaran

2. Standar Kompetensi

3. Kompetensi dasar

4. Materi Pembelajaran

5. Kegiatan Pembelajaran

6. Indikator Pencapaian Kompetensi

7. Penilaian

8. Alokasi Waktu

9. Sumber Belajar



Contoh

SILABUS 
Nama Sekolah  : SMA

Mata Pelajaran : MATEMATIKA

Kelas/Program : X

Semester : 1
STANDAR KOMPETENSI:

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma.

KOMPETENSI 
DASAR

MATERI POKOK/

PEMBELAJARAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN WAKTU

SUMBER 
BELAJAR



Manfaat Silabus

1. Pedoman dalam pengembangan pembelajaran

2. Pengelolaan kegiatan pembelajaran

3. Pengembangan sistem penilaian



Prinsip pengembangan Silabus

1. Ilmiah

2. Memperhatikan perkembangan dan kebutuhan
siswa

3. Sistematis

4. Relevansi, konsistensi, dan menyeluruh



Pembuatan Kelompok dan Pembagian tugas

 Pembuatan kelompok

 Pembagian tugas


