


ALASAN : Mengapa harus dirancang?

Menganalisis kebutuhan merupakan salah 1 Menganalisis kebutuhan merupakan salah 
dalam mendesain pembelajaran

1

Hal ini sesuai dengan tujuan desain yang dikembangkan 
menyelesaikan kebutuhan belajar siswa

Mendesain pembelajaran yang diawali 
memungkinkan hasilnya dapat dimanfaatkan secara 
yang memerlukannya

ALASAN : Mengapa harus dirancang?

Menganalisis kebutuhan merupakan salah satu kegiatan penting Menganalisis kebutuhan merupakan salah satu kegiatan penting 

dikembangkan untuk membantu 
2

Mendesain pembelajaran yang diawali dengan studi kebutuhan 
dapat dimanfaatkan secara optimal oleh individu 





adalah ....

Proses mengumpulkan informasi
tentang kesenjangan dan menentukan

prioritas dari kesenjangan untuk 
dipecahkan

adalah ....

Proses mengumpulkan informasi
tentang kesenjangan dan menentukan

prioritas dari kesenjangan untuk 
dipecahkan
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Mengidentifikasi kesenjangan



1. PENGUMPULAN INFORMASI1. PENGUMPULAN INFORMASI1. PENGUMPULAN INFORMASI1. PENGUMPULAN INFORMASI



Mengumpulkan Informasi

Dalam merancang pembelajaran pertama kali seorang guru perlu memahami terlebih 
dahulu informasi tentang siswa dapat mengerjakan apa
siapa yang akan belajar, kendala- kendala apa  yang akan dihadapi
bagaimana pengaruh keadaan tertentu 

Berbagai informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat dalam menentukan Berbagai informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat dalam menentukan 
yang ingin dicapai beserta skala prioritas

Mengumpulkan Informasi

Dalam merancang pembelajaran pertama kali seorang guru perlu memahami terlebih 
siswa dapat mengerjakan apa, siapa memahami apa, 

kendala apa  yang akan dihadapi, dan 
tertentu terhadap karakteristik siswa.

informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat dalam menentukan tujuan informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat dalam menentukan tujuan 
skala prioritas dalam  pemecahan suatu masalah



2. IDENTIFIKASI KESENJANGAN2. IDENTIFIKASI KESENJANGAN2. IDENTIFIKASI KESENJANGAN2. IDENTIFIKASI KESENJANGAN



Memperhatikan komponen : 

Identifikasi Kesenjangan

1. Komponen input
meliputi kondisi yang tersedia pada saat ini misalnya tentang 
bangunan, guru, pelajar, kebutuhan, problem, tujuan, materi kurikulum yang ada. 

2. Komponen proses
meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalanmeliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan
staf, pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi, perencanaan, metode, 
pembelajaran individu, dan kurikulum yang berlaku. 

Identifikasi Kesenjangan

kondisi yang tersedia pada saat ini misalnya tentang keuangan, waktu, 
bangunan, guru, pelajar, kebutuhan, problem, tujuan, materi kurikulum yang ada. 

pelaksanaan pendidikan yang berjalan, yang terdiri atas pola pembentukan pelaksanaan pendidikan yang berjalan, yang terdiri atas pola pembentukan 
staf, pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi, perencanaan, metode, 
pembelajaran individu, dan kurikulum yang berlaku. 



Identifikasi Kesenjangan

3. Komponen produk, meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, pengetahuan 
dan sikap yang dimiliki, serta kelulusan tes 

4. Komponen Output, meliputi ijazah kelulusan, keterampilan prasyarat, 

5. Komponen Outcome meliputi kecukupan dan kontribusi individu atau kelompok 5. Komponen Outcome meliputi kecukupan dan kontribusi individu atau kelompok 
saat ini  dan masa depan.

Identifikasi Kesenjangan

, meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, pengetahuan 
dan sikap yang dimiliki, serta kelulusan tes kompetensi

meliputi ijazah kelulusan, keterampilan prasyarat, lisensi

meliputi kecukupan dan kontribusi individu atau kelompok meliputi kecukupan dan kontribusi individu atau kelompok 



Identifikasi Kesenjangan

Berdasarkan analisis itulah desainer pembelajaran 
(guru) dapat mendeskripsikan masalah dan 
kebutuhan pada setiap komponen yakni inputkebutuhan pada setiap komponen yakni input
produk-output-outcome

Identifikasi Kesenjangan

Berdasarkan analisis itulah desainer pembelajaran 
(guru) dapat mendeskripsikan masalah dan 
kebutuhan pada setiap komponen yakni input-proses-kebutuhan pada setiap komponen yakni input-proses-



3. ANALISIS PERFORMANCE3. ANALISIS PERFORMANCE3. ANALISIS PERFORMANCE3. ANALISIS PERFORMANCE



Ketika kita menemukan adanya kesenjangan, 

Analisis Performance

Ketika kita menemukan adanya kesenjangan, 
identifikasi kesenjangan mana yang dapat dipecahkan melalui 
perencanaan pembelajaran dan mana yang memerlukan 
pemecahan dengan cara lain, seperti melalui 
pengelolaan baru, penentuan struktur organisasi yang lebih baik, pengelolaan baru, penentuan struktur organisasi yang lebih baik, 
atau mungkin melalui pengembangan bahan dan alat 

kesenjangan, selanjutnya kita 

Analisis Performance

kesenjangan, selanjutnya kita 
kesenjangan mana yang dapat dipecahkan melalui 

dan mana yang memerlukan 
pemecahan dengan cara lain, seperti melalui kebijakan 
pengelolaan baru, penentuan struktur organisasi yang lebih baik, pengelolaan baru, penentuan struktur organisasi yang lebih baik, 
atau mungkin melalui pengembangan bahan dan alat –alat



Analisis Performance

Untuk menentukan semua itu, guru (desainer pembelajaran) perlu memahami 
faktor yang akan mempengaruhi performance : 

a. Mengidentifikasi guru
b. Mengidentifikasi sarana dan kelengkapan penunjang
c. Mengidentifikasi berbagai kebijakan sekolah
d. Mengidentifikasi iklim sosial dan iklim psikologisd. Mengidentifikasi iklim sosial dan iklim psikologis

Analisis Performance

Untuk menentukan semua itu, guru (desainer pembelajaran) perlu memahami 
faktor yang akan mempengaruhi performance : 

Mengidentifikasi sarana dan kelengkapan penunjang
Mengidentifikasi berbagai kebijakan sekolah
Mengidentifikasi iklim sosial dan iklim psikologisMengidentifikasi iklim sosial dan iklim psikologis



4. IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN SUMBER 4. IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN SUMBER IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN SUMBER IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN SUMBER 



Identifikasi hambatan dan sumber 

Berbagai kendala dapat meliputi, waktu fasilitas, bahan, 
pengelompokan dan komposisinya, 
organisasi. 

Identifikasi hambatan dan sumber 

kendala dapat meliputi, waktu fasilitas, bahan, 
pengelompokan dan komposisinya, filosofi, personal, dan 



5. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SISWA5. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SISWAIDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SISWAIDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SISWA



Identifikasi yang berkaitan dengan siswa di antaranya 

Identifikasi karakter siswa

Identifikasi yang berkaitan dengan siswa di antaranya 
adalah tentang usia, jenis kelamin, level pendidikan, tingkat 
social ekonomi, latar belakang, gaya belajar, pengalaman 
dan sikap.

Identifikasi yang berkaitan dengan siswa di antaranya 

Identifikasi karakter siswa

Identifikasi yang berkaitan dengan siswa di antaranya 
usia, jenis kelamin, level pendidikan, tingkat 

social ekonomi, latar belakang, gaya belajar, pengalaman 



6. IDENTIFIKASI PRIORITAS DAN TUJUAN6. IDENTIFIKASI PRIORITAS DAN TUJUAN6. IDENTIFIKASI PRIORITAS DAN TUJUAN6. IDENTIFIKASI PRIORITAS DAN TUJUAN



Tidak semua kebutuhan menjadi tujuan dalam desain 

Identifikasi prioritas dan tujuan

Tidak semua kebutuhan menjadi tujuan dalam desain 
intruksional. 
Seorang guru perlu menetapkan kebutuhan
apa yang dianggap mendesak untuk dipecahkan sesuai 
dengan kondisi.dengan kondisi.

Tidak semua kebutuhan menjadi tujuan dalam desain 

Identifikasi prioritas dan tujuan

Tidak semua kebutuhan menjadi tujuan dalam desain 

guru perlu menetapkan kebutuhan-kebutuhan 
apa yang dianggap mendesak untuk dipecahkan sesuai 



7. MERUMUSKAN MASALAH7. MERUMUSKAN MASALAH7. MERUMUSKAN MASALAH7. MERUMUSKAN MASALAH



Merumuskan masalah

Tahap akhir dalam proses analisis masalah adalah menuliskan 
pernyataan masalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses 
desain intruksional. Penulisan masalah pada dasarnya merupakan 
rangkuman atau inti dari permasalahan yang ditentukan

Merumuskan masalah

Tahap akhir dalam proses analisis masalah adalah menuliskan 
pernyataan masalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses 
desain intruksional. Penulisan masalah pada dasarnya merupakan 
rangkuman atau inti dari permasalahan yang ditentukan



Rumusan masalah menjawab :

1. Siapa yg menjadi sasaran permasalahan? Apakah kita 
sendiri atau team teaching, kelompok lain? Atau 
masyarakat?

Rumusan masalah menjawab :

Siapa yg menjadi sasaran permasalahan? Apakah kita 
sendiri atau team teaching, kelompok lain? Atau 



Rumusan masalah menjawab :

2.   Siapa dan apa faktor penyebab permasalahan? 
Apakah karena faktor organisasi? Lemahnya bahan 
dan alat pendukung?

Rumusan masalah menjawab :

2.   Siapa dan apa faktor penyebab permasalahan? 
Apakah karena faktor organisasi? Lemahnya bahan 



Rumusan masalah menjawab :

3.   Bagaimana jenis permasalahan yg dihadapi? Apa karena 
ketidaksepakatan tujuan? Apa karena lemahnya kemampuan? Tidak ada 
sumber memadai? Lemahnya komunikasi? Adanya konflik dalam 
membuat keputusan?membuat keputusan?

Rumusan masalah menjawab :

3.   Bagaimana jenis permasalahan yg dihadapi? Apa karena 
ketidaksepakatan tujuan? Apa karena lemahnya kemampuan? Tidak ada 
sumber memadai? Lemahnya komunikasi? Adanya konflik dalam 



Rumusan masalah menjawab :

4.   Apakah tujuan pengembangan tersebut? Apa yang 
berbeda manakala tujuan itu tercapai? Siapa dan 
akan mengerjakan apa? Apa target yang harus 
dicapai? dicapai? 

Rumusan masalah menjawab :

4.   Apakah tujuan pengembangan tersebut? Apa yang 
berbeda manakala tujuan itu tercapai? Siapa dan 
akan mengerjakan apa? Apa target yang harus 





SUMBER ANALISIS KEBUTUHAN

1. Akademis

 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku

 Standar Kompetensi Lulusan : kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan dan keterampilan yang akan menjadi acuan pengembangan kurikulum 
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasionaldalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional

kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku

Standar Kompetensi Lulusan : kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan dan keterampilan yang akan menjadi acuan pengembangan kurikulum 
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasionaldalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional



SUMBER ANALISIS KEBUTUHAN

2. Non Akademis

 menjaring berbagai kepentingan dan tuntutan masyarakat yang perlu 
dikembangkan oleh sekolah untuk mempelajari minat, bakat, potensi yang dimilikinya  dikembangkan oleh sekolah untuk mempelajari minat, bakat, potensi yang dimilikinya  

menjaring berbagai kepentingan dan tuntutan masyarakat yang perlu 
dikembangkan oleh sekolah untuk mempelajari minat, bakat, potensi yang dimilikinya  dikembangkan oleh sekolah untuk mempelajari minat, bakat, potensi yang dimilikinya  



SUMBER ANALISIS KEBUTUHAN

Prinsip non akademis :Prinsip non akademis :

1. Tidak bertentangan dengan filsafat atau pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila

2. Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai

3. Dikembangkan untuk meningkatkan nilai-
menumbuhkembangkan budaya nasional

4. Dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi4. Dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

5. Deikembangkan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi pada masyarakat 
global

Tidak bertentangan dengan filsafat atau pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila

Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal dimana siswa tinggal

-nilai kebangsaan atau untuk 

Dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologiDikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Deikembangkan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi pada masyarakat 



Analisis Kebutuhan 
Akademis

KURIKULUM 2013

Standar Kompetensi Lulusan

UU No 20 tahun 2003
Sistem Pendidikan Nasional 

Analisis Kebutuhan 
Non-Akademis

UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
SISDIKNAS Pasal 36 

Ayat 1 dan 2:
• Kurikulum Muatan Lokal
• Prinsip Diversifikasi Kurikulum pada Jenjang • Prinsip Diversifikasi Kurikulum pada Jenjang 
dan Jenis Pendidikan







Need assesment 

Proses mengumpulkan
tentang kesenjangan

prioritas dari kesenjangan untuk 
dipecahkan

Need assesment 

mengumpulkan informasi
kesenjangan dan menentukan

dari kesenjangan untuk 
dipecahkan
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Mengumpulkan Informasi
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MERANCANG ANALISIS KEBUTUHAN

Nama :Nama :

NIM :

A. Identitas Sekolah

Nama Sekolah :

Alamat :

Nama Guru :Nama Guru :

Kelas : 

B. Analisis Kebutuhan

MERANCANG ANALISIS KEBUTUHAN



2. IDENTIFIKASI KESENJANGAN

No Indikator Keterangan

1 Input Guru1 Input Guru
Siswa
Bangunan kelas

2 Proses Perangkat
Metode
Pembelajaran individu/ kelompok
Kurikulum yang berlaku

3 Produk Hasil pembelajaran3 Produk Hasil pembelajaran

4 Output Keterampilan, ijazah

5 Outcome Kontribusi individu atau kelompok

2. IDENTIFIKASI KESENJANGAN

Keterangan

Bangunan kelas

Pembelajaran individu/ kelompok
Kurikulum yang berlaku

Hasil pembelajaranHasil pembelajaran

Keterampilan, ijazah

Kontribusi individu atau kelompok



3.  ANALISIS PERFORMANCE

No Indikator Keterangan

1 Guru1 Guru

2 Sarana dan Prasarana 

3 Kebijakan Sekolah

4 Iklim Sosial

5 Iklim Psikologis

Keterangan



4. IDENTIFIKASI KENDALA DAN SUMBER

No Indikator Keterangan

1 Waktu 1 Waktu 

2 Proses Pembelajaran 

3 Fasilitas 

4 Bahan 

5 Pengelompokan/ kelas/ rombel

6 Komposisi Guru/ siswa

7 Tujuan pendidikan7 Tujuan pendidikan

8 Personal

9 Organisasi/ sekolah

4. IDENTIFIKASI KENDALA DAN SUMBER

Keterangan



5. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SISWA

No Indikator Keterangan

1 Rentang Usia 1 Rentang Usia 

2 Jenis kelamin

3 Level pendidikan

4 Tingkat sosial ekonomi

5 Latar belakang

6 Gaya belajar

7 Pengalaman 7 Pengalaman 

8 Sikap 

5. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SISWA

Keterangan



6. IDENTIFIKASI TUJUAN

Indikator Keterangan

Kebutuhan mendesak MemerlukanKebutuhan mendesak
1. Proses  tidak ada evaluasi

Memerlukan

Kebutuhan mendesak
2. 

Kebutuhan mendesak
3. 

Kebutuhan mendesak
4. 



7. MENENTUKAN PERMASALAHAN 

Masalah 

Siapa yg menjadi sasaran permasalahan? Siapa yg menjadi sasaran permasalahan? 
Apakah kita sendiri atau team teaching, kelompok lain? Atau masyarakat?

Siapa dan apa faktor penyebab permasalahan? 
Apakah karena faktor organisasi? Lemahnya bahan dan alat pendukung?

Bagaimana jenis permasalahan yg dihadapi? 
Apa karena ketidaksepakatan tujuan? Apa karena lemahnya kemampuan? Apa karena ketidaksepakatan tujuan? Apa karena lemahnya kemampuan? 
Tidak ada sumber memadai? Lemahnya komunikasi? Adanya konflik 
dalam membuat keputusan?

Apakah tujuan pengembangan tersebut? 
Apa yang berbeda manakala tujuan itu tercapai? 
Siapa dan akan mengerjakan apa? Apa target yang harus dicapai? 

7. MENENTUKAN PERMASALAHAN 

Keterangan

Apakah kita sendiri atau team teaching, kelompok lain? Atau masyarakat?

Apakah karena faktor organisasi? Lemahnya bahan dan alat pendukung?

Apa karena ketidaksepakatan tujuan? Apa karena lemahnya kemampuan? Apa karena ketidaksepakatan tujuan? Apa karena lemahnya kemampuan? 
Tidak ada sumber memadai? Lemahnya komunikasi? Adanya konflik 

Siapa dan akan mengerjakan apa? Apa target yang harus dicapai? 



C. SIMPULAN

Faktor Aspek KeteranganFaktor Aspek Keterangan

Pendukung

Dst

Penghambat

Dst 
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