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PENGEMBANGAN SILABUS MATA PELAJARAN PAI  

DALAM KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN∗∗∗∗ 

Oleh: Marzuki♣  

 

 

A. Pendahuluan 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) merupakan kelanjutan 

dari kurikulum tahun 2004 yang dikenal dengan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK). Karena itu, prinsip-prinsip pengembangan KTSP ini tidak 

jauh berbeda dengan KBK. Sudah kita maklumi bahwa pemberlakuan KBK di 

Indonesia didasari oleh berbagai alasan, di antaranya kurang optimalnya 

proses pendidikan yang sudah berlaku selama ini. Dengan KBK diharapkan 

hasil yang dicapai dari proses pendidikan nasional kita ke depan akan lebih 

baik daripada waktu-waktu sebelumnya.  

Diberlakukannya KTSP juga dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan nasional dengan mempertimbangkan keragaman yang ada di 

negara kita, baik keragaman potensi sumber daya, sumber dana, budaya, 

dan potensi-potensi lainnya. Meskipun demikian, penyusunan dan 

pengembangkan KTSP harus mengacu kepada standar nasional yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). Standar pendidikan ini secara bertahap akan ditetapkan 

yang secara keseluruhan ada delapan standar, yakni standar isi, proses, 

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari delapan 

standar ini sudah ditetapkan melalui kepmendiknas nomor 22 tahun 2006 

tentang standar isi (SI) dan kepmendiknas RI nomor 23 tahun 2006 tentang 

standar kompetensi lulusan (SKL). Dua standar inilah yang merupakan 

acuan utama bagi satuan pendidikan di Indonesia dalam mengembangkan 

kurikulum. 

                                                           
∗
 Makalah disampaikan pada Diklat Implementasi KTSP bagi MGMP PAI Kabupaten 

Kulon Progo DIY di SMP Negeri 1 Nanggulan Kulonprogo tanggal 23 Agustus 2006. 
 
♣ Penulis adalah Pengajar PAI di Universitas Negeri Yogyakarta. 
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Silabus merupakan bagian dari kurikulum yang diberlakukan di setiap 

satuan pendidikan. Untuk menyusun dan mengembangkan silabus suatu 

mata pelajaran maka harus diperhatikan KTSP yang sudah ditetapkan oleh 

satuan pendidikan. Begitu juga halnya dalam penyusunan dan 

pengembangan silabus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), 

seorang guru atau sekelompok guru PAI harus mengacu kepada KTSP yang 

dibuat oleh sekolah masing-masing. 

Secara umum pengembangan silabus PAI dalam KTSP tetap 

menggunakan prinsip-prinsip yang sudah dikembangkan dalam KBK yang 

menekankan pada kompetensi (kemampuan) yang harus dimiliki oleh 

peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.  

Kompetensi ini kemudian dijabarkan dalam bentuk standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator keberhasilan. Standar 

kompetensi memiliki cakupan yang lebih luas dari kompetensi dasar, dan 

kompetensi dasar memiliki cakupan yang lebih luas dari indikator. Semua 

bentuk kompetensi ini harus dikuasai oleh peserta didik. 

Sebagai implikasi dari pendidikan berbasis kompetensi adalah 

perlunya pengembangan silabus yang berbasis kompetensi dasar. Yang 

dimaksud dengan kompetensi dasar di sini adalah kemampuan minimal yang 

harus dikuasai oleh siswa. Kompetensi dasar merupakan bagian yang lebih 

rinci (khusus) dari standar kompetensi.  

Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk 

pengembangan kurikulum yang berupa penjabaran lebih lanjut dari standar 

kompetensi yang ingin dicapai menjadi kompetensi dasar dan materi pokok 

serta uraian materi yang terdapat di dalam kurikulum. Kurikulum yang 

ditetapkan oleh pemerintah memuat kompetensi yang berisikan kebulatan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ingin dicapai, pengalaman 

belajar yang harus dilakukan, dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan 

pembelajaran. 

Dalam pengembangan kurikulum untuk pembelajaran PAI, perlu 

diperhatikan beberapa hal, seperti: 1) apa yang akan diajarkan; 2) 

bagaimana cara mengajarkannya; dan 3) bagaimana cara mengetahui 
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bahwa yang diajarkan dapat dipahami oleh peserta didik. Pertanyaan 

pertama berkaitan dengan tujuan dan materi PAI yang akan diajarkan; 

pertanyaan kedua menyangkut metode mengajar dan media apa yang akan 

digunakan dalam pembelajaran PAI, dan pertanyaan ketiga berkaitan 

dengan cara mengevaluasi materi yang telah diajarkan. 

Kompetensi setiap mata pelajaran sudah ditetapkan oleh pemerintah 

melalui dua standar pendidikan seperti yang sudah disebutkan di atas, yakni 

standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL). Melalui SI dan SKL 

inilah silabus PAI dapat dikembangkan dengan menentukan indikatornya, 

materi pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, alokasi waktunya, 

sumber belajarnya, termasuk penilaiannya.  

 

B. Prinsip-prinsip Pengembangan Silabus 

Salah satu tahapan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi 

adalah pengembangan silabus. Beberapa prinsip yang mendasari 

pengembangan silabus antara lain adalah ilmiah, memerhatikan 

perkembangan dan kebutuhan siswa, sistematis, relevansi, konsistensi, dan 

kecukupan. 

1. Prinsip ilmiah 

Mengingat silabus berisikan garis-garis besar isi materi pokok yang akan 

dipelajari siswa, maka materi keilmuan yang disajikan dalam silabus 

harus benar. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, dalam 

penyusunan silabus dilibatkan para pakar di bidang keilmuan masing-

masing mata pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar materi pelajaran yang 

disajikan dalam silabus menjadi sahih (valid). 

2. Memerhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa 

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi 

dalam pengembangan silabus disesuaikan dengan tingkat perkembangan  

fisik dan psikis siswa. Untuk itu materi pokok pembelajaran yang 

diberikan kepada siswa kelas satu berbeda dengan yang diberikan di 

kelas dua maupun kelas tiga baik mengenai cakupan maupun 
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kedalamannya. Begitu juga materi yang diberikan kepada siswa pada 

jenjang sekolah dasar berbeda dengan yang diberikan di SMP atau SMA.  

3. Sistematis 

Sesuai dengan konsep dan prinsip sistem, silabus dipandang sebagai 

suatu sistem. Oleh karena itu, penyusunan silabus juga harus dilakukan 

secara sistematis. Sebagai suatu sistem, silabus merupakan suatu 

kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang satu sama 

lain saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan. Komponen 

pokok silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

materi pokok pembelajaran. Penyusunan silabus dilakukan secara 

sistematis sejalan dengan pendekatan sistem dan langkah-langkah 

pemecahan masalah. Langkah-langkah ini meliputi identifikasi masalah 

atau kebutuhan, memilih alternatif pemecahan masalah, melaksanakan, 

mengevaluasi, dan mengadakan revisi atau perbaikan. Sejalan dengan 

pendekatan sistem ini, maka langkah-langkah sistematis penyusunan 

silabus dimulai dari identifikasi standar kompetensi, lalu ditentukan 

kompetensi dasarnya, kemudian disusun materi pokok untuk mencapai 

kompetensi dasar dan standar kompetensi tersebut. 

4. Prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan 

Dalam penyusunan silabus harus diperhatikan pula prinsip relevansi, 

konsistensi, dan kecukupan antara standar kompetensi, kompetensi 

dasar, dan materi pokok, serta pengalaman belajar, sistem penilaian, 

sumber bahan, dan alokasi waktunya. Relevansi berarti adanya 

kesesuaian atau kesinkronan antara materi pokok pembelajaran dengan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai. Materi pokok pembelajaran yang 

dipilih harus benar-benar sesuai dan memadai dalam rangka mencapai 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Konsistensi berari ada keajegan 

antara materi pokok dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. 

Sedang adequasi (kecukupan) berarti cakupan materi pokok yang 

diberikan cukup lengkap untuk tercapainya kompetensi dasar yang pada 

akhirnya membantu tercapainya standar kompetensi yang telah 
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ditentukan. Cukup mengandung makna tidak terlalu sedikit dan juga tidak 

terlalu banyak.  

5.  Menyeluruh dan memadai 

Cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapain 

kompetensi dasar. Komponen silabus juga mencakup keseluruhan ranah 

kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor). 

6.  Aktual dan kontekstual 

Cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

dan sistem penilaian memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan 

seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 

7.  Desentralistik 

Pengembangan silabus ini bersifat desentralistik. Maksudnya bahwa 

kewenangan pengembangan silabus bergantung pada daerah masing-

masing, atau bahkan sekolah masing-masing.   

 

C.  Pengembang Silabus 

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri 

atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Dinas Pendidikan. 

1.  Sekolah dan komite sekolah 

Pengembang silabus adalah sekolah bersama komite sekolah. Untuk 

menghasilkan silabus yang bermutu, sekolah bersama komite sekolah 

dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, dan 

lembaga terkait seperti Balitbang Depdiknas. 

2.  Kelompok Sekolah 

Apabila guru kelas atau guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum 

dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak 

sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru kelas 

atau guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan 

dipergunakan oleh sekolah tersebut 
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3.  Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Beberapa sekolah atau sekolah-sekolah dalam sebuah yayasan dapat 

bergabung untuk menyusun silabus. Hal ini dimungkinkan karena sekolah 

dan komite sekolah karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan 

penyusunan silabus. Kelompok sekolah ini juga dapat meminta 

bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait 

seperti Balitbang Depdiknas dalam menyusun silabus. 

4 Dinas Pendidikan 

Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus 

dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru 

berpengalaman di bidangnya masing-masing. 

Dalam pengembangan silabus ini sekolah, kelompok kerja guru, atau 

dinas pendidikan dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, 

LPMP, atau unit utama terkait yang ada di Departemen Pendidikan Nasional 

 

D.  Tahap-tahap Pengembangan Silabus 

1. Perencanaan 

Tim yang ditugaskan untuk menyusun silabus terlebih dahulu perlu 

mengumpulkan informasi dan mempersiapkan kepustakaan atau 

referensi yang sesuai untuk mengembangkan silabus. Pencarian 

informasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi 

dan informasi seperti multi media dan internet. 

2. Pelaksanaan 

Dalam melaksanakan penyusunan silabus, penyusun silabus perlu 

memahami semua perangkat yang berhubungan dengan penyusunan 

silabus, seperti Standar Isi yang berhubungan dengan mata pelajaran 

yang bersangkutan dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

3. Perbaikan 

Buram silabus perlu dikaji ulang sebelum digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Pengkajian dapat melibatkan para spesialis kurikulum, ahli 

mata pelajaran, ahli didaktik-metodik, ahli penilaian, psikolog, 
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guru/instruktur, kepala sekolah, pengawas, staf profesional dinas 

pendidikan, perwakilan orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. 

4. Pemantapan 

Masukan dari pengkajian ulang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk memperbaiki buram awal. Apabila telah memenuhi kriteria 

rancangan silabus dapat segera disampaikan kepada Kepala Dinas 

Pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

5. Penilaian silabus 

Penilaian pelaksanaan silabus perlu dilakukan secara berkala dengan 

mengunakaan model-model penilaian kurikulum. 

 

E.  Komponen silabus 

Silabus yang dikembangkan sekurang-kurangnya memuat komponen-

komponen berikut ini. 

1. Identitas Silabus 

2. Standar Kompentensi 

3. Kompetensi Dasar 

4. Materi Pokok/Pembelajaran 

5. Kegiatan Pembelajaran 

6. Indikator 

7. Penilaian 

8. Alokasi Waktu 

9. Sumber Belajar 

Komponen-komponen silabus di atas, selanjutnya dapat disajikan 

dalam contoh format silabus secara horisontal atau vertikal sebagai berikut. 

Format 1: Horizontal 

SILABUS 

 
Sekolah       : SMP ........ 
Mata Pelajaran         : ................. 
Kelas     : ................ 
Semester     : ................ 
Standar Kompetensi  : 1........... (2, 3, dst.) 
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Kompetensi  

Dasar 

 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 

Sumber 
Belajar 

Teknik Bentuk 
 Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

Format 2: Vertikal 

SILABUS 

Sekolah       : SMP 

Mata Pelajaran         : ................................. 

Kelas     : ................................. 

Semester     : .................................. 

 

1.  Standar Kompetensi  : ....................... 

2.  Kompetensi Dasar  : ....................... 

3.  Materi Pokok/Pembelajaran : ....................... 

4.  Kegiatan Pembelajaran : ....................... 

5.  Indikator    : ....................... 

6.  Penilaian    : ....................... 

7.  Alokasi Waktu   : ....................... 

8.  Sumber Belajar   : ....................... 

Catatan:  

* Kegiatan Pembelajaran: kegiatan-kegiatan yang spesifik yang dilakukan 

siswa untuk mencapai SK dan KD. 

* Alokasi waktu: termasuk alokasi penilaian yang terintegrasi dengan 

pembelajaran  (n x 40 menit). 

* Sumber belajar: buku teks, alat, bahan, nara sumber,atau lainnya. 
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F.  Langkah-langkah Pengembangan Silabus 

1. Mengisi identitas Silabus 

Identitas terdiri dari nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan semester.  

Identitas silabus ditulis di atas matriks silabus. 

2. Menuliskan Standar Kompetensi 

Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar 

Kompetensi diambil dari Standar Isi (Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar) Mata Pelajaran. 

3. Menuliskan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus 

dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran 

tertentu. Kompetensi dasar dipilih dari yang tercantum dalam Standar Isi. 

4.  Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran 

Materi pokok/pembelajaran adalah jabaran dari kompetensi dasar yang 

berisi tentang materi pembelajaran atau bahan ajar. Materi pokok berisi 

butir-butir pokok bahasan bahan ajar sesuai dengan kompetensi dasar 

yang ingin dicapai. Dengan demikian, materi pokok PAI adalah materi 

yang harus dipelajari oleh siswa, sebagai sarana untuk mencapai 

kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran PAI. Jika  kompetensi dasar 

dan standar kompetensi dirumuskan dalam bentuk kata kerja, maka 

materi pokok dapat dirumuskan dalam bentuk: 1) kata benda, 2) kata 

kerja yang dibendakan, atau 3) dalam bentuk tema-tema.  

Dalam mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran harus 

dipertimbangkan: 

a. relevansi materi pokok dengan SK dan KD; 

b. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual 

peserta  didik;  

c. kebermanfaatan bagi peserta didik;  

d. struktur keilmuan;  

e. kedalaman dan keluasan materi;  
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f. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; 

dan 

g. alokasi waktu. 

Selain itu harus diperhatikan: 

a. kesahihan (validity): materi memang benar-benar teruji kebenaran dan 

kesahihannya; 

b. tingkat kepentingan (significance): materi yang diajarkan memang 

benar-benar diperlukan oleh siswa; 

c. kebermanfaatan (utility): materi tersebut memberikan dasar-dasar 

pengetahuan dan keterampilan pada jenjang berikutnya; 

d. layak dipelajari (learnability): materi layak dipelajari baik dari aspek 

tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan kondisi 

setempat; 

e. menarik minat (interest): materinya menarik minat siswa dan 

memotivasinya untuk memelajari lebih lanjut. 

5.  Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 

yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta 

didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya 

dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran 

yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta 

didik.  

6.  Merumuskan Indikator 

Indikator merupakan penjabaran yang lebih rinci dari kompetensi dasar. 

Karena itu, indikator bisa juga disebut subkompetensi atau indikator 

keberhasilan. Indikator juga bisa dimaknai sebagai petunjuk untuk 

melakukan penilaian, sehingga disebut indikator penilaian.  

Kriteria indikator adalah sebagai berikut. 

a. Sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa. 

b. Berkaitan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 
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c. Memerhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (life skills). 

d. Harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh 

(kognitif, afektif, dan psikomotor). 

e. Memerhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. 

f. Dapat diukur/dapat dikuantifikasikan/dapat diamati. 

g. Menggunakan kata kerja operasional. 

7.  Penilaian 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan 

berdasarkan indikator. Di dalam kegiatan penilaian ini terdapat tiga 

komponen penting, yang meliputi: (a) teknik penilaian, (b) bentuk 

instrumen, dan (c) contoh instrumen. 

a.  Teknik Penilaian  

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memeroleh, 

menganalisis dan menafsirkan proses dan hasil belajar siswa yang 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan untuk 

menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah 

ditentukan.  Adapun yang dimaksud dengan teknik penilaian adalah 

cara-cara yang ditempuh untuk memeroleh informasi mengenai 

proses dan produk yang dihasilkan pembelajaran yang dilakukan oleh 

peserta didik.   

Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam rangka penilaian ini, 

yang secara garis besar dapat dikategorikan sebagai teknik tes dan 

teknik nontes. Teknik tes merupakan cara untuk memeroleh informasi 

melalui pertanyaan yang memerlukan jawaban betul atau salah, 

sedangkan teknik nontes adalah suatu cara untuk memeroleh 

informasi melalui pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban betul 

atau salah.  

b.  Bentuk Instrumen 

Bentuk instrumen yang dipilih harus sesuai dengan teknik 

penilaiannya. Oleh karena itu, bentuk instrumen yang dikembangkan 

dapat berupa bentuk instrumen yang tergolong teknik: 
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1) Tes tulis, dapat berupa tes esai/uraian, pilihan ganda, isian, 

menjodohkan dan sebagainya. 

2) Tes lisan, yaitu berbentuk daftar pertanyaan. 

3) Tes unjuk kerja, dapat berupa tes identifikasi, tes simulasi, dan uji 

petik kerja produk, uji petik kerja prosedur, atau uji petik kerja 

prosedur dan produk.  

4) Penugasan, seperti tugas proyek atau tugas rumah. 

5) Observasi yaitu dengan menggunakan lembar observasi. 

6) Wawancara yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara 

7) Portofolio dengan menggunakan dokumen pekerjaan, karya, dan 

atau prestasi siswa. 

8) Penilaian diri dengan menggunakan lembar penilaian diri 

Sesudah penentuan instrumen tes telah dipandang tepat, selanjutnya 

instrumen tes itu dituliskan di dalam kolom matriks silabus yang 

tersedia. Berikut ini disajikan ragam teknik penilaian beserta bentuk 

instrumen yang dapat digunakan. 

 

Tabel 1. Ragam Teknik Penilaian beserta Ragam Bentuk 

Instrumennya 

c.  Contoh Instrumen 

Setelah ditetapkan bentuk instrumennya, selanjutnya dibuat 

contohnya. Contoh instrumen dapat dituliskan di dalam kolom matriks 

silabus yang tersedia.  Namun, apabila dipandang hal itu menyulitkan 

karena kolom yang tersedia tidak mencukupi, selanjutnya contoh 

instrumen penilaian diletakkan di dalam lampiran. 

8.  Menentukan Alokasi Waktu 

Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian 

suatu Kompetensi Dasar tertentu, dengan memerhatikan: 

a. minggu efektif per semester, 

b. alokasi waktu mata pelajaran, dan 

c. jumlah kompetensi per semester. 
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9.  Menentukan Sumber Belajar   

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran, yang dapat berupa: buku teks, media cetak, 

media elektronika, nara sumber, lingkungan alam sekitar, dan 

sebagainya.  

 

G. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Dalam rangka mengimplementasikan pogram pembelajaran yang 

sudah dituangkan di dalam silabus, guru harus menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan pegangan bagi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau 

lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang 

di dalam RPP adalah hal-hal yang langsung terkait dengan aktivitas 

pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi 

dasar.   

Dalam menyusun RPP guru harus mencantumkan Standar 

Kompetensi yang memayungi  kompetensi dasar yang akan disusun dalam 

RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci harus dimuat tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian 

Komponen dan langkah-langkah penyusunan RPP tidak jauh berbeda 

dengan komponen dan langkah-langkah penyusunan silabus. Hanya saja 

dalam RPP ditambahkan beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, 

metode pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 

Idealnya satu RPP digunakan untuk sekali pertemuan. Namun 

demikian, boleh juga satu RPP digunakan untuk beberapa kali pertemuan. 

Begitu juga satu RPP hanya untuk satu KD, namun bisa juga satu RPP 

memuat lebih dari satu KD. Karena itulah, dalam RPP ditegaskan apakah 

RPP yang dibuat digunakan untuk sekali pertemuan atau lebih. 

Adapun format RPP bisa dibuat dalam bentuk vertikal atau horizontal 

sebagaimana format silabus. Silahkan dipilih mana yang lebih mudah dan 

fleksibel. 
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