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DASAR

1. UU no. 2 tahun 23 ttg SISDIKNAS

2. UU no. 14 tahun 2oo8

3. PP no. 19 tahun 2oo5 ttg SNP

4. PP no. 74 tahun 2oo8 ttg Guru

5. PP no. 19 tahun 2o17 ttg Perubahan Atas PP no. 74 
tahun 28 ttg Guru

6. Permendikbud no. 2o th 2o16 ttg SKL

7. Permendikbud no. 21 th 2o16 ttg SI

8. Permendikbud no. 22 th 2o16 ttg Standar Proses

9. Permendikbud no. 23 th 2o16 ttg Standar Penilaian



Manajemen Implementasi K-13 Bagi guru SMA/SMK

4. Evaluasi 3. Pelaksanaan 2. Pengorganisasian 1. Perencanaan

Analisis Dokumen SKL-KI/KD 

Pengembangan IPK, dan Silabus

Analisis Materi/Bahan Ajar

-Cakupan

-- Kedalaman

-- Komleksitas

--Pengintegrasian Mulok, PPK, Saling 

temas

Analisis Perencanaan Pembelajaran 

Perancangan

Inventarisasi sarana pendukung PBM 

di Sekolah

Penataan Karekteristik Kelas

Pengaturan Kegiatan belajar peserta 

didik

Menyusun Time  schedule Tagihan 

Tugas pada Pesera Didik

Identifikasi Karakteristik 

Peserta Didik

Kegiatan Pendahuluan PBM

Kegiatan Inti PBM

Kegiatan Penutup PBM

Pengembangan Instrumen 

Penilaian KI-3 dan KI-4

Analisis PH, PTS, PAS

Tindak Lanjut Hasil Analisis

Review dan Refleksi Kegiatan 

Pembelajaran & Penilaian



PERENCANAAN



ANALISIS DOKUMEN SKL, KI-KD

A. SKL SMA/SMK (Permendikbud No.20 Th 2016)
1. Dimensi Sikap (Spritual dan Sosial)

2. Dimensi Pengetahuan

a. Faktual

b. Konseptual

c. Prosedural

d. Metakognitif

3. Dimensi Keketrampilan (Soft skill dan Hard skill)

B. Analisis KI-KD (Permendikbud 21 Th 2016 dan 24 Th
2016).



C. Pengembangan IPK dan Silabus

Langkah-langkah sistematis pengembangan

silabus dapat dilakukan seperti berikut:

1. Menganalisis keterkaitan SKL,KI-KD, IPK, dan
Materi Pembelajaran. 

2. Menjabarkan KD menjadi IPK dengan
memperhatikan KKO – KD

3. Menentukan cakupan dan kedalaman materi
berkaitan dengan KD dan IPK.



Lanjutan …

4. Menentukan pendekatan, metode, dan
strategi pembelajaran.

5. Menentukan sumber belajar.

6. Merumuskan pengalaman belajar.

7. Menentukan penilaian dan tindak lanjut



D. Prinsip Rumusan Pengalaman Belajar
atau Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Pembelajaran berpusat pada siwa;

2. Learning by doing;

3. Mengembangkan kemampuan social;

4. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan
fitrah ber-Tuhan;

5. Mengembangkan keterampilan pemecahan
masalah;

6. Membangun dan mengembangkan kreativitas;



Lanjutan …

7. Mengembangkan kemampuan menggunakan
dan memanfaatkan IPTEK ;

8. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga
negera Indonesia yang baik; dan

9. Belajar sepanjang hayat (pembelajaran
sebaiknya mendorong siswa untuk mau terus
belajar, menimba ilmu meningkatkan diri, 
mengingat dirinya tidak sempurna).



Lanjutan …

10. Memadukan kompetisi, kerjasama dan
solidaritas (pembelajaran sebaiknya
mendorong siswa untuk secara
seimbang/sehat berkompetisi, kerjasama dan
memupuk rasa solidaritas).



E. Penyusunan RPP

Hasil analisi SKL-KI-KD, perumusan IPK,

penentuan cakupan kedalaman dan

kompleksitas materi pembelajaran, dan

pengembangan silabus, selanjutnya dituangkan

dalam format RPP. 



PENGORGANISASIAN



Pemetaan Karakteristik Peserta didik

1. Pengelolaan kaldik

2. Pemetaan karakteristik peserta didik

3. Inventarisasi sarana pendukung pembelajaran

4. Pengaturan kegiatan dan beban belajar peserta 
didik

5. Pengelolaan waktu tagihan tugas pada peserta 
didik

6. Penyusunan format dokumentasi penilaian 



PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



PEMBELAJARAN TANTANGAN ABAD 21 
DAN PENGINTEGRASIAN PPK

Apa yang diajarkan oleh abad – 21?

• Banyak bertanya …

• Evolusi pola pemikiran

• Rasa keingintahuan diperkaya

• Pembelajaran dikembangkan

• Bakat dikembangkan

• Personalitas diperkaya



Murid-murid saat ini perlu untuk:
• Berpikir kritis
• Menyelesaikan masalah dan
• berkomunikasi secara efektif



Pendidikan Abad 21

Penilaian abad 21



• Kepemimpinan
• Etika
• Akuntabilitas
• Kemampuan beradaptasi
• Produktifitas individu
• Tanggungjawab individu
• Keterampilan personal
• Arah
• Tanggungjawab sosial

Keterampilan Hidup



• Global Awareness

• ‘Kesadaran’ global

• Keterampilan dalam keuangan, 

ekonomi, bisnis dan kewirausahaan

• Pemikiran untuk kepentingan umum

• Kesadaran akan kesehatan dan

kesejahteraan

21st Century Skills FrameworkIsi dari abad 21



- Bahasa Inggris (atau bahasa ibu) 
- Matematika
- Science
- Bahasa lain
- Kewiranegaraan

- Pemerintahan
- Ekonomi
- Seni
- Sejarah
- Geografi

Subyek Inti



• Berpikir kritis dan keterampilan mencari

solusi

• Kreatifitas dan keterampilan inovasi

• Keterampilan komunikasi dan informasi

• Keterampilan untuk berkolaborasi

• Pendidikan kontektual

• Keterampilan informasi dan media

Keterampilan Berpikir dan Belajar



Pemahaman Informasi & Teknologi

Pemahaman akan teknologi informasi dan
komunikasi adalah kemampuan untuk
menggunakan teknologi dalam:

• Berpikir kritis dan keterampilan mencari solusi

• Kreatifitas dan keterampilan inovasi

• Keterampilan komunikasi dan informasi

• Keterampilan untuk berkolaborasi

• Pendidikan kontektual

• Keterampilan informasi dan media



“Di masa depan, bagaimana kita

mendidik anak-anak kita akan terbukti

lebih penting daripada seberapa banyak

kita mendidik mereka..”

(Alan Blinder, Economist, Princeton University, P. 302, “The World is 

Flat”, 

Thomas L Friedman)



Setiap murid harus menjadi:

• Pemikir yang kritis
• Seorang penyelesai masalah
• Seorang inovator
• Dapat berkomunikasi secara efektif
• Dapat berkolaborasi secara efektif
• Dapat mengarahkan diri sendiri
• Paham akan informasi dan media
• Paham dan sadar akan masalah global
• Memikirkan kepentingan umum
• Terampil dalam keuangan, ekonomi dan kewirausahaan

(Ken Kay, President Partnership for 21st Century Skills )



Rasional – Pendidikan yang sesuai
untuk abad 21

“untuk mendidik dan menghasilkan
orang dewasa yang tidak sekedar
menjadi penduduk dunia namun
juga mencoba untuk menciptakan
dunia masa depan yang cocok untuk
semua penduduknya”

(McKenzie;2004)



Mulailah dari dalam

• Evaluasi kurikulum yang ada – apa yang 
penting?

• Buat kaitan antara keterampilan, nilai, 
prilaku yang dibutuhkan untuk Abad 21

• Kembangkan seperangkat nilai-nilai
sekolah dan prilaku yang meliputi orang, 
lingkungan dan pembelajaran.

• Memimpin semua yang berkepentingan
untuk mengikuti hal ini



• Ubahlah lingkungan kelas menjadi
tempat dimana murid-murid
terpanggil untuk berpendapat, 
membuat pilihan, dan merefleksikan
tindakan mereka

• Bawalah pembelajaran keluar dari
ruang kelas

• Bangun budaya pelayanan dan aksi



Fokus pada keterampilan utama

 Keterampilan Penelitian

 Keterampilan Komunikasi

 Keterampilan Berpikir

 Keterampilan Sosial

 Keterampilan Mengatur diri sendiri



Adalah peran dari pemimpin

dan guru di sekolah untuk

memberikan aspirasi bagi

pendidikan internasional untuk

merubah budaya sekolah, dan

juga kurikulum



Seberapa ‘internasional”kah anda?

Seberapa baiknya anda
Mengerti budaya anda sendiri dan budaya orang

lain
Memperlihatkan kesadaran akan isu-isu global
Semangat bagi penemuan dan cinta akan belajar
Evaluasi diri dan melakukan perubahan
 Terlibat dalam layanan masyarakat
 Membaca dan model membaca didepan orang

lain
 Memulai dan terlibat dalam perubahan
 Keseimbangan antara kerja dan rekreasi?



Anda tidak dapat 
mengajari orang 

apapun juga; anda 
hanya dapat 

membantu dirinya 
untuk menemukannya 

sendiri
Galileo Galilei



Hal kunci:

Dunia berubah dengan sangat
cepat



Keterampilan dan kemampuan
untuk berpikir, belajar, dan
belajar lagi adalah inti dari
pendidikan

Hal kunci:



Kesadaran akan identitas dan
kesadaran budaya sangat
diperlukan

Hal kunci:



EVALUASI



Pendekatan Penilaian
1. assessment of learning :

Penilaian atas pembelajaran dilakukan untuk mengukur capaian
peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. 
Bentuk penilaian sumatif seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, 

dan ujian nasional

2. assessment for learning :
Penilaian untuk pembelajaran memungkinkan guru menggunakan
informasi kondisi peserta didik untuk memperbaiki pembelajaran.
Bentuk penilaian formatif, misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan
kuis

3. assessment as learning : 
Penilaian sebagai pembelajaran memungkinkan peserta didik
melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target
belajar. Penilaian diri (self assessment) dan penilaian antar teman (peer
assessment) merupakan contoh assessment as learning.



Piramida Pendekatan Penilaian



Penilaian dalam Kurikulum 2013

1. PENETAPAN KKM SEBAGAI STANDAR MINIMAL
PENCAPAIAN KD



2. PENETAPAN PREDIKAT HASIL BELAJAR

Contoh : KKM Sekolah 65

Interval Predikat Keterangan

89 - 100 A Sangat Baik

77 - 88 B Baik

65 - 76 C Cukup

< 65 D Kurang



Penilaian KI-1,KI-2,KI-3,KI-4

1. Penilaian Sikap Melalui pengamatan
dengan jurnal dalam satu semester

2. Penilaian Pengetahuan Penilaian KD  
mapel melalui PH,  PTS,  PAS, Penugasan, 
Proyek.

3. Penilaian Keterampilan Penilaian KD 
mapel dengan unjuk kerja, produk, proyek, 
portofolio.





Guru Profesional

Untuk dapat melaksakan tugas guru dalam
merencanakan, mengorganisasikan, 
melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil
belajar dengan baik diperlukan penguatan
kompetensi ;

a. kepribadian dan sosial

b. pedagogig

c. profesional

d. sosial



Ke empat standar kompetensi
guru tersebut dikembangkan oleh
guru secara mandiri dan
bersama-sama dengan teman
sejawat untuk menopang
implementasi pelaksanaan tugas
guru yang profesional.



Guru dituntut untuk menjalankan profesinya
dengan ketulusan hati dan menggunakan
keandalan kompetensi sebagai sumber daya
dalam mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.

Pelaksanaan tugas guru terwujud dan
menyatu dalam pronsip;

- Ing ngarso sung tulodo;

- Ing madyo mangun karso;

- Tut wuri handayani. 



Etika Profesi Guru 

Pendidikan dapat dipandang sebagai suatu

proses pemberdayaan dan pembudayaan

individu agar mampu memenuhi kebutuhan

perkembangan dan memenuhi tuntutan

sosial, kultural, serta religius dalam lingkungan

Kehidupannya.



KODE ETIK GURU INDONESIA

KODE ETIK GURU INDONESIA 
[www.infojempol.com].pdf

KODE ETIK GURU INDONESIA [www.infojempol.com].pdf


TERIMA KASIH 

SEMOGA BERMANFAAT

SELAMAT BEKERJA


