


MENGAPA HARUS DIRANCANG?

Perencanaan pembelajaran merupakan 
proses penerjemahan kurikulum yang berlaku 

menjadi program-program pembelajaran
yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman

oleh guru dalam penyelenggaraan 
proses pembelajaran





Sebab kurikulum yang disusun 
oleh para pengembang pada 

dasarnya hanya berupa 
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dasarnya hanya berupa 
rambu-rambu secara umum



Dalam K13, 
hanya berisi SKL dan 

Standar Isi setiap 
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Dalam KTSP,

Hanya berisi SKL dan 
standar isi setiap Standar Isi setiap 

mata pelajaran yang 
terdiri atas KI dan KD

standar isi setiap 
mata pelajaran yang 

terdiri atas SK dan KD



Kurikulum merupakan dokumen yang harus 
dikembangkan pada program  perencanaan dan 
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dikembangkan pada program  perencanaan dan 
diimplementasikan dalam kegiatan yang lebih 
praktis oleh guru
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Program Tahunan

Program Menyusun Alokasi Waktu dan Kalender Akademis1
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Program Harian atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP)

Silabus

Program Semester3
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Fungsi: 

Mengetahui berapa jam waktu efektif yang tersedia 
untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 
dalam satu tahun ajaran

1
Alokasi Waktu dan Kalender Akademis

Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan KI 
dan KD minimal yang harus dicapai sesuai dengan 

rumusan Standar Isi yang ditetapkan



PRAKTEK

KALENDER AKADEMIK DAN ALOKASI WAKTU



Adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun untuk mencapai 
tujuan (KI dan KD) yang telah ditetapkan. 
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PROGRAM TAHUNAN

tujuan (KI dan KD) yang telah ditetapkan. 

Ditentukan pada jumlah JP sesuai dg struktur kurikulum yang berlaku serta 
keluasan materi yang harus dikuasai siswa. 



1. Menelaah kalender pendidikan
2. Menandai hari libur
3. Menghitung jumlah minggu efektif
4. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk 

suatu MP, pada setiap KD dan topik bahasannya pada 

Langkah PROGRAM TAHUNAN

suatu MP, pada setiap KD dan topik bahasannya pada 
minggu efektif, sesuai ruang ligkup cakupan materi, 
tingkat kesulitan dan pentingnya materi, serta 
mempertimbangkan materi untuk ulangan serta review 
materi



PRAKTEK

PROGRAM TAHUNAN



Adalah program pengajaran yang harus dicapai dalam 1 semester. 
Selama 1 semester siswa diharap menguasai pengetahuan, sikap, 

keterampilan sebagai satu kesatuan utuh.
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PROGRAM SEMESTER

keterampilan sebagai satu kesatuan utuh.

Program semester dijabarkan dari Garis-Garis Besar Program Pengajaran 
pada masing-masing bidang studi/MP.



Terdiri atas : pokok bahasan/ sub pokok bahasan, alokasi waktu, alokasi 

PROGRAM SEMESTER

Terdiri atas : pokok bahasan/ sub pokok bahasan, alokasi waktu, alokasi 
pertemuan (kapan pokok bahasan/ sub pokok bahasan tersebut disajikan)



a. Hitung jumlah minggu kalender dalam 1 semester
b. Hitung minggu tidak efektif dalam 1 semester
c. Hitung minggu efektif 1 semester
d. Hitung jam tidak efektif dalam 1 semester

LANGKAH MENYUSUN PROGRAM SEMESTER

d. Hitung jam tidak efektif dalam 1 semester
e. Jabarkan jam efektif untuk tiap KD
f. Mengurutkan KD pada tiap semester
g. Tuangkan hasil analisis ke dalam format program semester



PRAKTEK

PROGRAM SEMESTER
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