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PENDAHULUAN 
 Dinamika sistem pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini berjalan sangat pesat. 
Berbagai rasional dikemukakan untuk menata sistem pendidikan di Indonesia demi 
terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkompetensi unggul, berkarakter, 
memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan di 
era global. 
 Salah satu bentuk tatanan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia adalah 
munculnya kebijakan pembaharuan kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah. Pada 
tahun ajaran 2013/2014 kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan 
diberlakukannya kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum 2006. Dilakukanlah uji coba 
pada beberapa sekolah yang dikenal sebagai pilot project untuk melaksanakan kurikulum 
2013. Dikatakan sebagai ujicoba, karena kelengkapannya masih dalam proses.  

Pada tahun ajaran 2014/2015 beberapa sekolah yang tahun sebelumnya belum 
melaksanakan kurikulum 2013 mulai melaksanakan kurikulum 2013, untuk kelas awal. 
Sedangkan beberapa sekolah yang lainnya tetap menggunakan kurikulum 2006. 
 Pada pertengahan tahun ajaran 2014/2015, tepatnya bulan Desember 2014 keluar 
permendikbud 160/2014, yang isinya satuan pendidikan dasar dan menengah yang 
melaksanakan kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2014/2015 untuk kembali melaksanakan 
kurikulum 2006 di semester dua, sedangkan yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 sejak 
tahun 2013/2014 tetap menggunakan kurikulum 2013.  

Pada tahun ajaran 2016/2017 yang akan datang, ada kehendak untuk mengganti 
kurikulum 2013 dengan ditambahi kata penyempurnaan, pada sekolah yang sudah 
melaksanakan kurikulum 2013, dan pada beberapa sekolah yang dikategorikan telah 
memenuhi syarat untuk memulai menggunakan kurikulum 2013 penyempurnaan.  

Dengan demikian pada tahun ajaran 2016/2017 yang akan dating, diberlakukan tiga 
kurikulum di Indonesia, yaitu; kurikulum 2006, kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 hasil 
penyempurnaan. Beberapa sekolah rintisan pada tahun ajaran 2016/2017 memberlakukan dua 
kurikulum, yaitu; kurikulum 2013 untuk kelas 8; 9; 11 dan 12, sedangkan kelas 7 dan 10 
menggunakan kurikulum 2013 hasil penyempurnaan. Sekolah yang lain menggunakan 
kurikulum 2013 penyempurnaan untuk kelas 7 dan 10, sedangkan untuk kelas 8; 9; 11 dan 12 
masih menggunakan kurikulum 2006; dan beberapa sekolah masih menggunakan kurikulum 
2006.  
 
PENGERTIAN KURIKULUM 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 
menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua 
adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 
 
KARAKTERISTIK KURIKULUM 2006, 2013, DAN 2013P 

Aspek Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Kurikulum 2013-P 
 

Tujuan 
Pembelajaran 

• Konsep SKL, SK, 
KD, Indikator dan 

• Konsep SKL, KI, KD, 
Indikator dan Tujuan; 

• Konsep SKL, KI, KD, 
Indikator dan Tujuan; 
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Tujuan pada setiap 
mata pelajaran; 

• SKL untuk setiap 
mata pelajaran dan 
kelas (permen No. 
23/2006); 

• SK dan KD menjadi 
arah dan landasan 
untuk 
mengembangkan 
materi pokok, 
kegiatan 
pembelajaran, dan 
indikator pencapaian 
kompetensi untuk 
penilaian; 

 

• Standar Kompetensi 
Lulusan (SKL) 
berdasar sekolah; 

• KI untuk setiap mata 
pelajaran sama dan 
berbeda untuk setiap 
jenjang kelas; 

• KD-KD pada aspek 
sikap (SSp dan SSs), 
aspek pengetahuan dan 
aspek keterampilan 
disajikan tidak 
koheren; sehingga guru 
harus memilih KD KD 
yang memiliki 
keterkaitan, dengan 
berpatokan pada KD 
aspek pengetahuan; 

• Standar Kompetensi 
Lulusan (SKL) 
ditentukan sebelum 
menetapkan Standar Isi, 
Standar Proses, dan 
Standar Penilaian; 

• KD-KD pada aspek sikap 
(SSp dan SSs), aspek 
pengetahuan dan aspek 
keterampilan disajikan 
secara koheren; sudah 
berpasangan; sehingga 
guru tinggal 
menggunakannya. 

Isi dan Bahan 
Pelajaran 

• Pengetahuan; 
• Tersedia buku teks 

untuk siswa dan guru 
sebagai bahan 
pelajaran; 

• Buku teks bersifat 
terbuka untuk dipilih 
dan dipergunakan 
dalam pembelajaran; 

• Buku yang 
diperkenankan untuk 
dipergunakan tidak 
tunggal, tidak satu-
satunya dan harus 
sudah divalidasi 
kementerian; 

• Pengetahuan, sikap dan 
keterampilan; 

• Integratif; 
• Ada pada semua mata 

pelajaran; 
• Bahan pelajaran 

disajikan dalam buku 
siswa dan buku guru; 

• Buku siswa dan buku 
guru menjadi pegangan 
utama; 

• Ketidakleluasaan untuk 
menggunakan bahan 
pelajaran di luar BS 
dan BG; 

• Ada pembatasan jenis 
pengetahuan yang 
dibelajarkan pada 
peserta didik; 

 

• Pengetahuan, sikap dan 
keterampilan; 

• Integratif; 
• Sikap bersifat 

pembinaan; 
• Hanya ada pada mata 

pelajaran PPKn dan 
PABP; 

• Bahan pelajaran disajikan 
dalam buku siswa dan 
buku guru; 

• Buku siswa dan buku 
guru menjadi merupakan 
salah satu sumber bahan 
pelajaran; 

• Ada keleluasaan untuk 
menggunakan bahan 
pelajaran di luar BS dan 
BG; 

• Tidak ada pembatasan 
jenis pengetahuan yang 
dibelajarkan pada peserta 
didik;;hanya disesuaikan 
dengan perkembangan 
berpikirnya; 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Mengacu kepada 
permendiknas No. 
41/2007 tentang standar 
proses; 

• Menggunakan 
pendekatan saintifik; 

• Proses belajar untuk 
mendapatkan 
pengetahuan, sikap dan 
keterampilan dilakukan 
melalui pendekatan 
saintifik; 

• Ada persepsi harus 
menggunakan 
pendekatan saintifik 
dalam pembelajaran; 

• Setiap mata pelajaran 
mebelajarkan sikap, 
pengetahuan dan 
keterampilan; 

• Menggunakan 
pendekatanm saintifik; 

• Proses belajar untuk 
mendapatkan 
pengetahuan, sikap dan 
keterampilan dilakukan 
melalui pendekatan 
saintifik serta pendekatan 
atau model pembelajaran 
lain yang dianggap tepat 
oleh guru; 

• Aspek sikap, 
pembelajarannya 
dilakukan secara 
langsung dan tidak 
langsung; hanya PPKn 
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• Dari diberi tahu 
menjadi mencari tahu; 

• Mengacu pada 
permendikbud No. 
103/20014; 

dan PABP yang 
langsung. 

• Dari diberi tahu menjadi 
mencari tahu; 

• HOT; 

Penilaian Mengacu kepada 
permendiknas No. 
20/2007; 
 

• Mengacu pada 
permendikbud No. 
104/20014; 

• Semua mata pelajaran 
memberikan penilaian 
pada aspek sikap 
pengetahuan dan 
keterampilan; 

• Penilaian diberikan 
dalam bentuk angka, 
predikat dan deskripsi; 

 

• Mengacu pada 
permendikbud No. 
53/2015; 

• Penilaian sikap hanya 
pada mata pelajaran 
PPKn dan PABP; 

• Mata pelajaran lain 
memberikan support 
terhadap aspek sikap 
yang ditampilkan peserta 
didik; 

• Penilaian sikap bersifat 
pembinaan, bukan 
justifikasi; 

• Penilaian diberikan 
dalam bentuk angka, 
predikat dan deskripsi; 

Silabus dan 
RPP 

• Silabus dikembangkan 
oleh sekolah secara 
mandiri atau kelompok 
dibawah koordinasi 
dinas pendidikan 
setempat; 

• RPP dikembangkan 
oleh guru dengan 
mengacu kepada 
permendiknas No. 
23/2006.  

• Silabus dikembangkan 
oleh kementerian 
pendidikan dan 
kebudayaan; sekolah 
tinggal 
menggunakannya; 

• RPP dikembangkan 
oleh guru dengan 
mengacu kepada 
permendikbud No. 
103/2014. 

• Silabus dikembangkan 
oleh kementerian 
pendidikan dan 
kebudayaan; sekolah 
tinggal menggunakannya; 

• RPP dikembangkan oleh 
guru dengan mengacu 
kepada permendikbud 
No. ???. 
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Lampiran: Contoh RPP  
 
RPP berdasar Kurikulum 2006 (KTSP) 
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru 
merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan 
pendidikan. 
Komponen RPP adalah: 
1.  Identitas mata pelajaran 

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program/program 
keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. 
2.  Standar kompetensi 

Standar  kompetensi  merupakan  kualifikasi  kemampuan  minimal  peserta  didik  yang  
menggambarkan 
penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas 
dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. 
3.  Kompetensi dasar 

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam 
mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 
4.   Indikator pencapaian kompetensi 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk 
menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 
Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang 
dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 
5.   Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai 
oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 
6.  Materi ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam 
bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 
7.  Alokasi waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban 
belajar. 
8.  Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  
proses  pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator 
yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situ- asi dan kondisi 
peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada 
setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 
sampai kelas 3 SD/MI. 
9.  Kegiatan pembelajaran 
a.  Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang 
ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 
b.  Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk  mencapai KD. Kegiatan 
pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, 
elaborasi, dan konfirmasi. 
c.  Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan un tuk mengakhiri aktivitas pembelajaran 
yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan 
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balik, dan tindak lanjut. 
10. Penilaian hasil belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator 
pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. 
11. Sumber belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta 
materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 
 
Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 
1.  Kegiatan Pendahuluan 
Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 
a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi 

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

2.  Kegiatan Inti 
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pem- belajaran untuk mencapai KD yang 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, me- motivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuai- kan dengan karakteristik peserta didik 
dan mata pela- jaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
a.  Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) melibatkan  peserta  didik  mencari  informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi 
yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari 
aneka sumber; 

2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar 
lain; 

3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, 
lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan 
5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. 
b.  Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas 
tertentu yang bermakna; 

2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk 
memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut; 

4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 
5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 

belajar; 
6) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan 

maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 
7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 

kelompok; 
8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang 

dihasilkan; 
9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan 

rasa percaya diri peserta didik. 
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c.   Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk  lisan,  tulisan,  isyarat,  
maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui 
berbagai sumber, 

3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar 
yang telah dilakukan, 

4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 
mencapai kompetensi dasar: 
a) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta 

didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan 
benar; 

b) membantu menyelesaikan masalah; 
c) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi; 
d) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 
e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi 

aktif. 
3.  Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan 
pelajaran; 

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsis- ten dan terprogram; 

c. memberikan  umpan  balik  terhadap  proses  dan hasil pembelajaran;   
d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program 

pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual 
maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 

e. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 
 
RPP berdasar Kurikulum 2013 

Komponen dan Sistematika RPP 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Sekolah                                  :  
Mata pelajaran                      :  
Kelas/Semester                     :  
Alokasi Waktu                       : 

 
A.   Kompetensi Inti (KI)  
B.   Kompetensi Dasar 

1.   KD pada KI-1 
2.   KD pada KI-2 
3.   KD pada KI-3 
4.   KD pada KI-4 

C.   Indikator Pencapaian Kompetensi*) 
1.   Indikator KD pada KI-1 
2.   Indikator KD pada KI-2 
3.   Indikator KD pada KI-3 
4.   Indikator KD pada KI-4 

D. Materi  Pembelajaran (dapat  berasal  dari  buku  teks  pelajaran dan buku panduan guru, 
sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari 
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lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, 
pengayaan, dan remedial) 

E.   Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama: (...JP)  
a. Kegiatan Pendahuluan  
b. Kegiatan Inti **) 

• Mengamati 
• Menanya 
• Mengumpulkan informasi/mencoba 
• Menalar/mengasosiasi 
• Mengomunikasikan  

c.  Kegiatan Penutup 
2. Pertemuan Kedua: (...JP) 
a.   Kegiatan Pendahuluan  
b.   Kegiatan Inti **) 

• Mengamati 
• Menanya 
• Mengumpulkan informasi/mencoba 
• Menalar/mengasosiasi 
• Mengomunikasikan  

c.    Kegiatan Penutup 
3. Pertemuan seterusnya. 

F.   Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik penilaian 
2. Instrumen penilaian 

a. Pertemuan Pertama  
b. Pertemuan Kedua 
c. Pertemuan seterusnya 

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian. 

G.   Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media/alat 
2. Bahan 
3. Sumber Belajar 

 

*)   Pada  setiap  KD  dikembangkan  indikator  atau  penanda. 
Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-1 dan KI-2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum 
yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada 
KI-3 dan KI-4. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-3 dan KI-4 dirumuskan dalam bentuk 
perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur. 
**) Pada kegiatan inti, kelima pengalaman belajar tidak harus muncul seluruhnya dalam satu 
pertemuan tetapi dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, tergantung cakupan muatan 
pembelajaran. Setiap langkah pembelajaran dapat digunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran. 

 

Tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi: 
a.  Kegiatan Pendahuluan 
Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 
1) mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan;  
2) mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan  

kompetensiyang akan dipelajari dan dikembangkan; 
3) menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari; 
4) menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; dan 
5) menyampaikan  lingkup  dan  teknik  penilaian  yang  akan digunakan. 

 
b.  Kegiatan Inti 
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi, yang dilakukan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi  aktif,  serta  
memberikan  ruang yang cukup bagi prakarsa,  kreativitas,  dan  kemandirian  sesuai  dengan  bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
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Kegiatan  inti  menggunakan  pendekatan  saintifik  yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran 
dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 
 
Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar 
dari KI-1 dan KI-2 antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat 
aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. 
 
 
c.  Kegiatan Penutup 
 
Kegiatan penutup terdiri atas: 
 

1) Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu: (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran; (b)   
melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan (c) memberikan umpan balik   
terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan  

2) Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam    
bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 

3) dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 
4) kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 
 
RPP berdasar Kurikulum 2013 hasil Penyempurnaan 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : … (Misal: SMP Negeri 1 Bayat) 

Mata Pelajaran  : ... (Misal: Prakarya (Pengolahan)) 

Kelas/Semester  : … (Misal: VIII/Satu) 

Alokasi Waktu  : … (Misal: 3 Pertemuan (6 JP)) 

 

A. Kompetensi Inti 

(Tulis keempat KI yang sesuai, yaitu keempat KI kelas VII, VIII, atau IX). 

Contoh KI kelas VII: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

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

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

(Rumuskan 2 (dua) atau lebih indikator pencapaian kompetensi untuk setiap KD). 

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-3 Tulis 2 (dua) atau lebih indikator pencapaian kompetensi. 

 

C. Materi Pembelajaran 

(Tulis tema/sub-tema/jenis teks dan/atau butir-butir materi yang dicakup untuk materi pembelajaran 

reguler, pengayaan, dan remedial). 
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1. Materi pembelajaran reguler 

… (Tulis tema/sub-tema/jenis teks dan/atau butir-butir materi   sebagaimana dicakup oleh KD). 

2. Materi pembelajaran pengayaan  

… (Tulis sejumlah butir materi (kompetensi) pengayaan/perluasan/pendalaman dari yang dicakup 

oleh materi pembelajaran reguler). 

3. Materi pembelajaran remedial  

… (Tulis sejumlah butir materi reguler yang diperkirakan sulit dikuasai oleh sebagian/seluruh 

peserta didik). 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

(Tulis kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan yang mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. 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. Kegiatan 

pembelajaran pada KEGIATAN INTI ditulis dalam rumusan kegiatan peserta didik YANG DAPAT  

dilengkapi dilengkapi dengan rumusan kegiatan guru – dalam kalimat terpisah. Tulis juga jumlah JP 

untuk setiap pertemuan dan alokasi waktu untuk kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup). 

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 DENGAN PENDEKATAN 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) 

Pertanyaan 7: … (pengetahuan prosedural) 

Pertanyaan 8: … (pengetahuan prosedural) 

Pertanyaan … 
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� Mengumpulkan informasi/data/mencoba – menalar/mengasosiasi – mengomunikasikan 1 

(MISALNYA untuk pertanyaan 1, 2, dan 3) 

 

Misal: 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 (untuk IPS – 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 PENDEKATAN 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 6) 

• Dst. 

 

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 memberi umpan 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 …. 
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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 (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 didik melakukan 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 …. 

� Guru memberitahukan pembelajaran remedi, yaitu … 

� Guru memberitahukan pembelajaran program pengayaan, yaitu … 

� Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu ….  

E. Penilaian 

 

1. Teknik penilaian  

a. Sikap (spiritual dan sosial) 

1). Observasi (jurnal) 

2). Penilaian diri  

3). Penilaian antarteman  

b. Pengetahuan  

1). Tes tertulis  

2). Tes lisan 

3). Penugasan 

4). Portofolio 

c. Keterampilan 

1). Kinerja 

2). Proyek  

3). Portofolio  

* Catatan: Teknik  penilaian dipilih  satu atau lebih sesuai dengan tuntutan KD.  

2.  Instrumen penilaian  

a. Pertemuan Pertama (sampel butir soal terlampir) 

b. Pertemuan Kedua (sampel butir soal terlampir) 

c. Pertemuan Ketiga (sampel butir soal terlampir) 

d. Dst. 

3. 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.  

4. 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 tugas mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, 

meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai nara sumber.  



13 

 

 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar  

a. Media/alat  

Tulis spesifikasi semua media pembelajaran (video/film, rekaman audio, model, chart, gambar, 

realia, dsb.). CONTOH  cara menuliskan:  

a. Video/film: Judul. Tahun. Produser. (Tersedia di situs internet lengkap dengan tanggal 

pengunduhan) 

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 

b. Bahan  

Tulis spesifikasi (misalnya nama, jumlah, ukuran) semua bahan yang diperlukan. 

 

c. Sumber Belajar  

Tulis spesifikasi semua sumber belajar (buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs 

internet, lingkungan sekitar, narasumber, dsb.).  

CONTOH  cara menuliskan: 

a. Buku siswa: Nama pengarang. Tahun penerbitan. Judul buku. Kota penerbitan: Penerbit 

(halaman) 

b. Buku referensi: Nama pengarang. Tahun penerbitan. Judul buku. Kota penerbitan: Penerbit 

(halaman).  

c. Majalah: Penulis artikel. Tahun terbit. Judul artikel. Nama majalah, Volume, Nomor, Tahun, 

(halaman).  

d. Koran: Judul artikel, Nama koran, Edisi (tanggal terbit), Halaman, Kolom 

e. Situs internet: Penulis. Tahun. Judul artikel. (Tersedia di situs internet lengkap dengan 

tanggal pengunduhan) 

f. Lingkungan sekitar: Nama dan lokasi lingkungan sekitar yang dimaksud 

g. Narasumber: Nama narasumber yang dimaksud beserta bidang keahlian dan/atau 

profesinya 

h. Lainnya (sesuai dengan aturan yang berlaku) 

 

 
 
 


