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Agenda 

1. SP1:Persiapan Pembelajaran (30 menit)

2. SP2: Pelaksanaan Pembelajaran(30 menit)

3. SP3: Pengawasan Pembelajaran (30-40 menit )

4. Diskusi dan Tanya Jawab (30 menit)

5. Kesimpulan (10 menit)

6. SP3: Proses Penilaian (NS lain)
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PENDAHULUAN

VISI PENDIDIKAN

Terwujudnya sistem 
pendidikan sebagai pranata 
sosial yang kuat dan 
berwibawa untuk 
memberdayakan semua WNI 
berkembang menjadi manusia 
yang berkualitas.
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PRINSIP PENDIDIKAN

Proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang 
berlangsung sepanjang hayat, di 
dalamnya harus ada pendidik yang 
memberikan:

 keteladanan

 mampu membangun kemauan

 mengembangkan potensi dan 
karakteristik peserta didik.
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Paradigma Baru

Pengajaran                    Pembelajaran

Memberikan peran lebih banyak 
kepada peserta didik untuk 
mengembangkan potensi dan 
kreativitas dirinya.
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TUJUAN

Menjamin mutu proses 
pembelajaran pada setiap 
satuan pendidikan dasar dan 
menengah agar terlaksana 
proses pembelajaran yang 
efektif dan efisien untuk 
mencapai sstandar kompetensi 
lulusan.
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MANFAAT
 Sebagai pedoman umum bagi para pendidik dlm 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di 
setiap satuan pendidikan dasar dan menengah.

 Dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dlm 
mengarahkan, membimbing, membantu, dan 
mengawasi penyelenggaraan pembelajaran di 
setiap satuan pendidikan dasar dan menengah.

 Petunjuk bagi masyarakat atas peran sertanya 
dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 
pengawasan program pembelajaran di setiap 
satuan pendidikan dasar dan menengah.
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LANDASAN PENGEMBANGAN STANDAR 
PROSES 

Landasan Yuridis
1. UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.
2. PP RI No. 19 Th. 2005 Standar Nasional 

Pendidikan. 
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor  22 Tahun 2016 Tentang 
Standar Proses,

4. Permendikbud No.103 Tahun 2014 tentang 
Pembelajaran pada Pendidikan Dasar 
dan  Pendidikan Menengah.
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Landasan Konseptual

• Ki Hadjar Dewantara, pendidikan pada 
prinsipnya adalah memanusiakan manusia.

• Socrates (469-399SM) menekankan perlunya 
metode dialogis dengan memberikan 
pertanyaan yang tajam, agar peserta didik 
mampu membangun konsep.
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Landasan Konseptual…

• Aristoteles (384-322SM) mengutamakan 
metode induktif berdasarkan pengalaman agar 
semua peserta didik mampu membangun 
pengetahuan sendiri.

• Jan Komensky atau Johann Amos Comenius 
(1592-1670) program belajar harus bertolak 
dari alam sekitar.
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Landasan Konseptual

• Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 
pembelajaran harus mengikuti 
perkembangan alamiah: dari konkrit ke 
abstrak, dari lingkungan dekat ke yang 
jauh, dari yang mudah ke yang sukar, 
dan dari gradual ke kumulatif.

• Friedrich Froebel (1782-1852) perlunya 
metode ekspresi motorik dan aktivitas diri 
pada anak-anak.
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Landasan Konseptual
• John Dewey (1857-1952) tujuan 

pendidikan: memberikan kontribusi dalam 
perkembangan pribadi dan sosial 
seseorang, melalui pengalaman dan 
pemecahan masalah yang berlangsung 
secara reflektif.

• Reigeluth: agar hasil pembelajaran dapat 
dikuasai seperti yang diharapkan dan 
dgn mempertimbangkan kondisi 
pembelajaran yang ada, maka perlu 
perlakuan pembelajaran tertentu. 









Standar Proses adalah

Kriteria mengenai pelaksanaan 
pembelajaran pada satuan pendidikan 
untuk mencapai Standar Kompetensi 
Lulusan. 



Standar proses mencakup

1.Perencanaan proses pembelajaran, 
2.Pelaksanaan proses pembelajaran, 
3.Pengawasan proses pembelajaran. 
4.Penilaian hasil pembelajaran, 



Proses Pembelajaran pada satuan 
pendidikan diselenggarakan secara
 interaktif, 

 inspiratif, 

 menyenangkan, 

 menantang, 

 memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, 

 serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

 kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian 
proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
ketercapaian kompetensi lulusan.



Video 1



Prinsip pembelajaran yang digunakan: 

1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; 

2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar 
berbasis aneka sumber belajar; 

3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan 
penggunaan pendekatan ilmiah; 

4. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis 
kompetensi; 

5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 

6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju 
pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 

7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 



Prinsip pembelajaran yang digunakan: 

8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan 
keterampilan mental (softskills); 

9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 
sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing 
ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan 
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri 
handayani); 

11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat; 

12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja 
adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas; 

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pembelajaran; dan 

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta 



Karakteristik pembelajaran

 Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat 
pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. 

 Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang 
sasaran pembelajaran yang harus dicapai. 

 Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar 
dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang 
lingkup materi.

 Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran 
mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.



Lintasan perolehan (proses psikologis)

 Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, 
menjalankan, menghargai, menghayati, dan 
mengamalkan”. 

Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, 
memahami, menerapkan, menganalisis, 
mengevaluasi, mencipta”. 

Keterampilan diperoleh melalui aktivitas 
“mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, 
dan mencipta”. 





Video 2



 Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan 
perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar 
proses. 

 Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific),perlu 
diterapkan pembelajaran berbasis 
penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning).

 Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk 
menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun 
kelompok maka sangat disarankan menggunakan 
pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya 
berbasis pemecahan masalah (project based learning).

 





Video3



1. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
 Desain Pembelajaran :Silabus 

a. Identitas mata pelajaran

b. Identitas sekolah

c. Kompetensi inti, 

d. kompetensi dasar;

e. tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); 

f. materi pokok, 

g. pembelajaran,

h. Penilaian

i. alokasi waktu 

j. sumber belajar 

k. tujuan pembelajaran 

l. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 

m. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran 
tatap muka untuk satu pertemuan atau 
lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk 
mengarahkan kegiatan pembelajaran 
peserta didik dalam upaya mencapai 
Kompetensi Dasar (KD).



Prinsip Penyusunan RPP 

 Perbedaan individual peserta

 Partisipasi aktif peserta didik. 

 Berpusat pada peserta didik

 Pengembangan budaya membaca dan menulis

 Pemberian umpan balik dan tindak lanjut 

 Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi ,Kbm, 
indicator PK, Penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman 
belajar. 

 Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata 
pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

 Penerapan teknologi informasi dan komunikasi 



KOMPONEN RPP

 Identitas Sekolah yaitu nama satuan pendidikan;

 Identitas Mata Pelajaran atau tema/subtema;

 Kelas/Semester; 

 Materi Pokok;

 Alokasi Waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 
beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 
tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;

 Tujuan Pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan 
kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan; (Catatan: walaupun tujuan pembelajaran 
disebutkan sebelum KD dan IPK, namun secara substansial tujuan 
pembelajaran merupakan penjabaran rinci dari indicator pencapaian 
kompetensi sehingga secara hirarki dituliskan setelah KD dan IPK)



KOMPONEN RPP

 Materi Pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 
relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 
ketercapaian kompetensi;

 Metode Pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;

 Media Pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 
menyampaikan materi pelajaran;

 Sumber Belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 
atau sumber belajar lain yang relevan;

 Langkah-langkah Pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, 
dan penutup; dan 

 Penilaian Hasil Pembelajaran.



Hasil evaluasi Kurikulum 2013 pada penyusunan RPP, 
maka di tahun 2018/2019 
“Penulisan isi RPP perlu memperhatikan ketentuan 
yang ada dalam KOMPONEN RPP, KETERAMPILAN 
ABAD 21 (komunikasi, kreatif, kolaboratif, berfikir 
kritis),PENGUATAN KARAKTER, dan INTEGRASI 
LITERASI”
 







Mari Berdiskusi tentang Perencanaan 
Pembelajaran

Topik Diskusi :

Membentuk Kelompok 4-5 orang dalam Bidang yang sama

Memilih salah satu contoh dokumen Silabus dan RPP

Mendiskusikan komponen yang bersesuaian dengan Pembelajaran Abad 21

Mengkritisi, memperbaiki, mengembangkan outline lampiran RPP



2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Alokasi Waktu Jam Tatap Muka 
Pembelajaran 

Rombongan belajar 

Buku Teks Pelajaran 

Pengelolaan Kelas dan Laboratorium 



Pelaksanaan Pembelajaran 
 Kegiatan Pendahuluan 

 menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 
proses pembelajaran; 

 memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai 
manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 
dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan 
internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang 
peserta didik; 

 Pengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

 menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai; dan 

 menyampaikan cakupan pembelajaran



Pelaksanaan Pembelajaran :Kegiatan Inti 
 Menggunakan model pembelajaran, 

 metode pembelajaran, 

 media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan 
dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. 

 Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu 
dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan 
(discovery) dan/atau 

 pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 
pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan 
dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 



Sikap 

 Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu 
alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai 
dari menerima, menjalankan, menghargai, 
menghayati, hingga mengamalkan. 

 Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada 
tahapan kompetensi yang mendorong peserta 
didik untuk melakuan aktivitas tersebut. 



Pengetahuan 

 Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, 
menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. 

 Karakteritik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki 
perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain 
keterampilan. 

 Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik 
sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis 
penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong 
peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual 
maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 
masalah (project based learning). 



Keterampilan 

 Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 
menalar, menyaji, dan mencipta. 

 Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari 
keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses 
pengamatan hingga penciptaan. 

 Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran 
yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian 
(discovery/inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya 
berbasis pemecahan masalah (project based learning). 



Kegiatan Penutup 

 guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok 
melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

 seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung 
dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok; dan 

 menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 





Mari Berdiskusi tentang Pelaksanaan 
Pembelajaran

 Topik Diskusi :

 Membentuk Kelompok 4-5 orang dalam Bidang yang sama

 Memilih salah satu contoh dokumen Silabus dan RPP

 Mendiskusikan masalah yang ditemui atau kesulitan yang 
dialami dalam menyusun kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 
dan penutup

 Mengkritisi, memperbaiki, mengembangkan outline lampiran 
RPP seperti contoh masalah awal, contoh media, contoh LKS



3.PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan 
melalui kegiatan pemantauan, supervisi, 
evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut 
secara berkala dan berkelanjutan. 
Pengawasan proses pembelajaran dilakukan 
oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas. 



PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 
1. Prinsip Pengawasan 

a. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan 
guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

b. Sistem dan Entitas Pengawasan 

2. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, 
dan dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. 

a. Kepala Sekolah, Pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan 
mutu. 

b. Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pengawasan dalam 
bentuk supervisi akademik dan supervise manajerial. 



Proses Pengawasan 
a. Pemantauan 

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan 
melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, 
pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. 

b. Supervisi 

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui 
antara lain, pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, 
konsultasi, atau pelatihan. 

c. Pelaporan 

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses 
pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak 
lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. 



Mari Berdiskusi tentang Pengawasan 
Pembelajaran

Topik Diskusi :

 Membentuk Kelompok 4-5 orang dalam Bidang yang sama

 Mengidentifikasi berbagai pengalaman tentang masalah-
masalah yang muncul dalam proses pengawawsan dan 
mendiskusikan alternatif solusi

 Menyusun outline rencana pengawasan pembelajaran agar 
sesuai dengan tuntutan kompetensi Abad 21



PROSES PENILAIAN

DILANJUTKAN PEMATERI BERIKUTNYA: STANDAR PENILAIAN


