


HAMBATAN BELAJAR  HAMBATAN BELAJAR  

ANAK TUNARUNGUANAK TUNARUNGU

�� Hambatan KomunikasiHambatan Komunikasi
�� Hambatan dalamPerkembangan Hambatan dalamPerkembangan 

KognitifKognitifKognitifKognitif
�� Hambatan dalam Perkembangan Hambatan dalam Perkembangan 

Emosi dan Penyesuaian SosialEmosi dan Penyesuaian Sosial



Hambatan KomunikasiHambatan Komunikasi

Kehilangan pendengaran

hambaan dlm  berbahasa hambaan dlm  berbahasa 
ekspresif maupun  reseptifekspresif maupun  reseptif

Sulit berkomunikasi 
dgn lingkungan 
masyarakat mendengar



Hambatan dalamHambatan dalam

Perkembangan KognitifPerkembangan Kognitif

�� Perkembangan  kognitif  dipengaruhi  oleh  Perkembangan  kognitif  dipengaruhi  oleh  
kemampuan  berbahasakemampuan  berbahasa

�� Pada umumnya prestasi  akademik ATR Pada umumnya prestasi  akademik ATR 
lebih rendah dibanding anak mendengar lebih rendah dibanding anak mendengar lebih rendah dibanding anak mendengar lebih rendah dibanding anak mendengar 
seusianya.seusianya.

�� Kesulitan akademik yang dihadapi ATR Kesulitan akademik yang dihadapi ATR 
bukanlah karena masalah kognitif yang bukanlah karena masalah kognitif yang 
kurang, akan tetapi  kesulitan dalam kurang, akan tetapi  kesulitan dalam 
berbahasa. berbahasa. 



Hambatan dalam Hambatan dalam 

Perkembangan Emosi dan Perkembangan Emosi dan 

Penyesuaian SosialPenyesuaian Sosial

�� Pendengaran memegang peran yang Pendengaran memegang peran yang 
signifikan dalam perkembangan awal signifikan dalam perkembangan awal 
emosiemosi--sosial namun bukan esensial. sosial namun bukan esensial. 
Sedangkan pada tahap perkembangan Sedangkan pada tahap perkembangan 
yang lebih lanjut bahasalah yang yang lebih lanjut bahasalah yang 
memegang peran berarti dan esensial. memegang peran berarti dan esensial. 
(Boothroyd(Boothroyd ,1982),1982)



�� Kekurangan  dalam  kemampuan  berbahasa Kekurangan  dalam  kemampuan  berbahasa 
verbal menyebabkan anak  tunarungu  sulit  verbal menyebabkan anak  tunarungu  sulit  
mengungkapkan  perasaan maupun  keinginannya  mengungkapkan  perasaan maupun  keinginannya  
pada  orang  mendengar,  sehingga hal  tersebut  pada  orang  mendengar,  sehingga hal  tersebut  
menimbulkan  perasaan  negatif  yang  dapat menimbulkan  perasaan  negatif  yang  dapat 
mempengaruhi  perkembangan  emosi dan mempengaruhi  perkembangan  emosi dan 
sosialnya. sosialnya. sosialnya. sosialnya. 

�� Di samping itu kekurangan  dalam    pemahaman   Di samping itu kekurangan  dalam    pemahaman   
bahasa  verbal   menyebabkan  anak  tunarungu bahasa  verbal   menyebabkan  anak  tunarungu 
seringkali salah  menafsirkan sesuatu  dan hal  seringkali salah  menafsirkan sesuatu  dan hal  
tersebut menjadi  tekanan  bagi  emosinya. tersebut menjadi  tekanan  bagi  emosinya. 



�� Hambatan  dalam  berkomunikasi   sebagai  Hambatan  dalam  berkomunikasi   sebagai  
dampak  langsung   gangguan pendengaran,  dampak  langsung   gangguan pendengaran,  
menyebabkan  anak   tersebut  mengalami  menyebabkan  anak   tersebut  mengalami  
hambatan   dalam  sosialisasinya. Namun  hambatan   dalam  sosialisasinya. Namun  hambatan   dalam  sosialisasinya. Namun  hambatan   dalam  sosialisasinya. Namun  
terjadinya   hambatan  tersebut  tidak  terlepas terjadinya   hambatan  tersebut  tidak  terlepas 
dari  pengaruh  atau  sikap  lingkungan  dari  pengaruh  atau  sikap  lingkungan  
terhadap anak tersebutterhadap anak tersebut

�� Adanya hambatanAdanya hambatan--hambatan tersebut hambatan tersebut 
menjadikan mereka membutuhkan layanan menjadikan mereka membutuhkan layanan 
khusus dalam pembelajarannya.khusus dalam pembelajarannya.



PRINSIPPRINSIP--PRINSIP PRINSIP 

PEMBELAJARAN SISWA PEMBELAJARAN SISWA 

TUNARUNGUTUNARUNGU
Perlunya  penyesuaian  dalam  penerapan  kurikulum, Perlunya  penyesuaian  dalam  penerapan  kurikulum, 

yang  antara lain meliputi: materi,  metode, dan yang  antara lain meliputi: materi,  metode, dan 
evaluasi  pembelajaran serta jumlah jam pelajaran.evaluasi  pembelajaran serta jumlah jam pelajaran.

b. Guru  hendaknya dapat menyajikan  materib. Guru  hendaknya dapat menyajikan  materi--materi dari  materi dari  
buku  paket dengan  bahasa  yang  lebih sederhana, buku  paket dengan  bahasa  yang  lebih sederhana, buku  paket dengan  bahasa  yang  lebih sederhana, buku  paket dengan  bahasa  yang  lebih sederhana, 
sehingga  dapat  dimengerti  oleh  anak  tunarungu.sehingga  dapat  dimengerti  oleh  anak  tunarungu.

c. Selalu memperhatikan sikap keterarahwajahan (c. Selalu memperhatikan sikap keterarahwajahan (face to face to 
faceface). Bagi siswa tunarungu, sumber informasi ). Bagi siswa tunarungu, sumber informasi 
datangnya sebagian besar melalui penglihatan atau  datangnya sebagian besar melalui penglihatan atau  
visual dan sebagian kecil melalui pendengaran atau visual dan sebagian kecil melalui pendengaran atau 
auditoris ( bagi yang memiliki sisa pendengaranauditoris ( bagi yang memiliki sisa pendengaran



d. d. Menanamkan sikap keterarahsuaraan pada  anak Menanamkan sikap keterarahsuaraan pada  anak 
tunarungu.yaitu sikap untuk selalu memperhatikan suara tunarungu.yaitu sikap untuk selalu memperhatikan suara 
atau bunyi yang terjadi di sekelilingnya.atau bunyi yang terjadi di sekelilingnya.

e. e. Tanggap terhadap apa yang ingin dikatakan anak. Bila Tanggap terhadap apa yang ingin dikatakan anak. Bila 
pada situasi tertentu ATR menggunakan salah satu pada situasi tertentu ATR menggunakan salah satu 
bentuk ungkapan, maka sebaiknya kita segera tanggap bentuk ungkapan, maka sebaiknya kita segera tanggap 
apa yang diamatinya lalu kita mencoba apa yang diamatinya lalu kita mencoba 
menghubungkannya  dengan apa yang ingin dia katakan menghubungkannya  dengan apa yang ingin dia katakan 
sehingga kita dapat membahasakannya dengan tepat.sehingga kita dapat membahasakannya dengan tepat.sehingga kita dapat membahasakannya dengan tepat.sehingga kita dapat membahasakannya dengan tepat.

f. f. Guru  tunarungu harus   harus  berbicara  dengan  Guru  tunarungu harus   harus  berbicara  dengan  
tenang,  tidak terlalu  cepat, pelafalan  huruf  jelas,  serta tenang,  tidak terlalu  cepat, pelafalan  huruf  jelas,  serta 
kalimat  yang  diucapkan  harus  simpel  dengan kalimat  yang  diucapkan  harus  simpel  dengan 
menggunakan  katamenggunakan  kata--kata  yang  dapat  dipahami anak.  kata  yang  dapat  dipahami anak.  
Apabila  ada  kataApabila  ada  kata--kata  penting  perlu   ditulis  di papan  kata  penting  perlu   ditulis  di papan  
tulis.tulis.



g. g. Pengaturan posisi  tempat  duduk yang  Pengaturan posisi  tempat  duduk yang  
tepat serta  pencahayaan  yang  cukup tepat serta  pencahayaan  yang  cukup 
terang. Di  samping  itu  guru  harus  terang. Di  samping  itu  guru  harus  
memperhatikan   telinga  mana   yang  memperhatikan   telinga  mana   yang  
berfungsi  lebih  baik,  untuk  menentukan berfungsi  lebih  baik,  untuk  menentukan 
arah  suara  guru  yang lebih efektif.arah  suara  guru  yang lebih efektif.

h. h. Penggunaan  media    pembelajaran. Penggunaan  media    pembelajaran. 
yang sesuai  dengan  kondisi yang sesuai  dengan  kondisi 
ketunarunguan. untuk  mempermudah  ketunarunguan. untuk  mempermudah  
anak  tunarungu memahami  materi  yang  anak  tunarungu memahami  materi  yang  
diajarkan. diajarkan. 



Guru hendaknya menghindari  penggunaan Guru hendaknya menghindari  penggunaan 
metode  ceramah  secara  dominan tanpa  metode  ceramah  secara  dominan tanpa  
dukungan  media pembelajaran   yang  sesuai. dukungan  media pembelajaran   yang  sesuai. 
Guru hendaknya  menerapkan  pendekatan Guru hendaknya  menerapkan  pendekatan 
pembelajaran  yang menghubungan  materi   pembelajaran  yang menghubungan  materi   
dengan  situasi  dunia  nyata anak/siswa, seperti dengan  situasi  dunia  nyata anak/siswa, seperti 
pendekatan pembelajaran  kontekstual pendekatan pembelajaran  kontekstual 
((contextual teaching and learningcontextual teaching and learning ). Di samping ). Di samping 
itui, program pendidikan individualisasi itui, program pendidikan individualisasi 
((Individualized Educational  ProgramIndividualized Educational  Program) sangat  ) sangat  
tepat   diterapkan dalam program pendidikan tepat   diterapkan dalam program pendidikan 
bagi anak  tunarungu  khususnya dan anak  bagi anak  tunarungu  khususnya dan anak  
berkebutuhan khusus pada  umumnya. berkebutuhan khusus pada  umumnya. 



SELESAISELESAISELESAISELESAI





PEMBELAJARAN BAHASA DENGAN 

METODE PERCAKAPAN

� Dampak utama ketunarunguan adalah 
terbatasnya kemampuan berbahasa

� Tugas guru  ATR  mengantarkan anak � Tugas guru  ATR  mengantarkan anak 
dari kondisi tak berbahasa lisan  (masa 
pra bahasa) hingga  menguasai bahasa 
secara sempurna (masa purna bahasa) 
lewat percakapan.



PERCAKAPAN

PERCAKAPAN DARI HATI KE  HATI
(PERDATI)

PERCAKAPAN LINGUISTIK
(PERDATI)

PERDATI MURNI
PERDATI

MELANJUTKAN 
INFORMASI



PERDATI

� Merupakan percakapan yang bersifat 
spontan antara anak dengan orang tua , 
guru, orang lain, antar anak itu sendiri, 
dlm suasana santai, rileks, akrab, serta 
terjadi  inter subyektivitas.

� Menerapkan metode   tangkap  dan 
peran ganda dengan moto ”Apa yang 
ingin kau katakan katakanlah begini…”



Prinsi-Prinsip Perdati

Percakapan harus : 
• Bersifat spontan, wajar, dan rileks
• Berlangsung dalam suasana akrab, menarik, 

hangat, situasional, dan menyenangkan.
• Menggunakan bahasa  penghayatan, atau 

bahasa percakapan dari kehidupan sehari-
hari.

• Mengalir, lancar,dan fleksibel.Mengandung 
pemupukan empati.



Tujuan Perdati

Tujuan  Langsung/jangka pendek

Dengan sesering mungkin melakukan  perdati, 
anak tunarungu diharapkan  sesegera anak tunarungu diharapkan  sesegera 
mungkin: 

� Memperoleh /menguasai bahasa percakapan 
sehari-hari.

� Menyadari dan menguasai cara  
berkomunikasi oral dengan lingkungannya.

� Menyadari adanya berbagai fungsi bahasa dan 
mampu mengguakakannya dalam situasi yang 
tepat.



Tujuan Jangka Panjang

� ATR  sbg makhluk sosial terampil  
berbahasa dan berkomunikasi lisan 
maupun tulisan  dengan bahasa yg baik 
dan benar.

� Mempunyai dasar untuk mempelajari dan 
menguasai berbagai ilmu pengetahuan.



PERDATI MURNI/BEBAS

� Disebut perdati murni karena percakapan 
berasal dari ungkapan perasaan yang 
keluar dari lubuk hati anak sendiri, dan 
tidak dipengaruhi siapapun.tidak dipengaruhi siapapun.

� Disebut perdati bebas karena  materi 
percakapannya masih  sangat bebas.

� Perdati  umumnya terjadi pada  ATR  
usia balita atau ATR yang belum 
menguasai bahasa oral.



PERDATI 

MELANJUTKAN INFORMASI

� Percakapan diawali  dengan adanya informasi 
, penyampaian berita, pemberitahuan dari 
seseorang anak atau dua, tiga anak atau dapat  
juga dari guru  tentang suatu hal yang tidak juga dari guru  tentang suatu hal yang tidak 
dialami bersama yang menyangkut 
pengetahuan.

� Mulai dilaksanaklan di kelas  dasar yang lebh 
tinggi.

� Pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan 
perdati  murni.



Perbedaannya :

1. Makin hilang/kecilnya porsi metode 
tangkap dan peran ganda langsung 
oleh guru. 

2. Makin siapnya anak membicarakan hal-2. Makin siapnya anak membicarakan hal-
hal atau peristiwa yang  tidak ia alami 
sendiri ( pengalaman orang/teman,  
terjadi   pada waktu yang lalu,  di 
tempat lain/ jauh) atau bahkan hal-hal 
yang abstrak.



PERCAKAPAN LINGUISTIK

� Dalam percakapan  lingustik  anak 
mengadakan refleksi atas bahasanya. 

� Bahan biasanya berupa surat atau buku 
bacaan  dalam bahasa Indonesia. 

� Anak dan guru menggunakan  buku � Anak dan guru menggunakan  buku 
catatan  hasil  percakapan serta pekerjaan 
rumah perorangan. 

� Di samping latihan refleksi,  juga ada 
latihan rekonstruksi dan konstruksi. 



MEMBACA

� Membaca Ideovisual
� Membaca Reseptif� Membaca Reseptif



Membaca Ideovisual

� Membaca ideovisual � membaca pikiran atau 
gagasan  atau ide sendiri yang telah 
dituangkan dalam bentuk tulisan atau grafis, 
sehingga dapat ditangkap secara visual.sehingga dapat ditangkap secara visual.

� Belum ada tuntutan pada anak untuk dapat 
membaca huruf, kata atau kalimat, tetapi  
hanya dituntut untuk dapat  memahami isi 
tulisan secara global.

� Anak menebak isi tulisan berdasarkan 
pemahaman yang ada dalam pikirannya 
sendiri.



� Dengan intuisinya, ia menyamakan tulisan 
dengan pemahaman penghayatan langsung 
yang sudah diutarakannya dalam percakapan.

� Anak dilatih untuk memahami bacaan secara 
global intuitif.

� Anak sekaligus mengenal lambang tulis secara 
global sedini mungkin.global sedini mungkin.

� Materi membaca ideovisual berupa bacaan 
sederhana berisi pengalaman anak sendiri, yang 
disusun guru  berdasarkan hasil  perdati murni 
atau visualisasi percakapan.

� Bacaan tersebut  menjadi defosit bagi anak.



Membaca Reseptif

� Merupakan tahap membaca 
lanjut/pemahaman, atau membaca 
sebenarnya.

� Tujuannya untuk memahami isi bacaan
� Disebut juga  Visio-Idea –Reading, yaitu 

memperolehh  ide baru lewat lambang 
tulisan yang sifatnya visual.



Tahap-Tahap Membaca 

Reseptif

� Tahap kosa kata / tahap vokabuler

� Tahap Struktural / tahap tata bahasa� Tahap Struktural / tahap tata bahasa





STRATEGI PEMBELAJARAN

MATEMATIKA



Hakikat MatematikaHakikat Matematika
Matematika Matematika �� bahasa simbolis yang fungsi bahasa simbolis yang fungsi 

praktisnya untuk mengekspresikan hubunganpraktisnya untuk mengekspresikan hubungan--
hubungan kuantitatif dan keruangan, hubungan kuantitatif dan keruangan, 
sedangkan fungsi teoretisnya adalah untuk sedangkan fungsi teoretisnya adalah untuk 
memudahkan  berpikir.(Johnson & myklebust, memudahkan  berpikir.(Johnson & myklebust, 
1967:244)1967:244)

Di samping sebagai bahasa simbolis, juga Di samping sebagai bahasa simbolis, juga 
merupakan bahasa universal yang merupakan bahasa universal yang 
memungkinkan manusia memikirkan, memungkinkan manusia memikirkan, 
mencatat, dan mengkomunikasikan ide mencatat, dan mengkomunikasikan ide 
mengenai elemen dan kuantitas. mengenai elemen dan kuantitas. 
(Lerner,1988:430)(Lerner,1988:430)



Cabang MatematikaCabang Matematika

Matematika yang diajarkan di SD mencakup tiga cabang, Matematika yang diajarkan di SD mencakup tiga cabang, 
yaitu :  aritmatika, aljabar, dan geometri.yaitu :  aritmatika, aljabar, dan geometri.

aritmetikaaritmetika�� berkenaan  dengan  sifat hubungan bilanganberkenaan  dengan  sifat hubungan bilangan--
bilangan nyata dengan perhitungan mereka yang bilangan nyata dengan perhitungan mereka yang 
menyangkut  penjumlahan, pengurangan, perkalian, menyangkut  penjumlahan, pengurangan, perkalian, menyangkut  penjumlahan, pengurangan, perkalian, menyangkut  penjumlahan, pengurangan, perkalian, 
dan pembagian.dan pembagian.

Aljabar Aljabar �� penggunaan abjad atau tandapenggunaan abjad atau tanda--tanda   sebagai tanda   sebagai 
pengganti  bilangan dalam aritmatika.  Tandapengganti  bilangan dalam aritmatika.  Tanda--tanda tanda 
tersebut antara lain : <, >,  …., dsb.tersebut antara lain : <, >,  …., dsb.

Geometri Geometri �� berkenaan  dengan titik dan garisberkenaan  dengan titik dan garis
Kurikulum  bidang studi matematikaKurikulum  bidang studi matematika



Elemen 
matematika

Konsep Keterampilan
Pemecahan 

masalah



�� Konsep Konsep �� menunjuk  pada pemahaman dasar. menunjuk  pada pemahaman dasar. 
Siswa mengembangkan konsep ketika  mereka Siswa mengembangkan konsep ketika  mereka 
mampu mengklasifikasikan bendamampu mengklasifikasikan benda--benda atau benda atau 
ketika mengasosiaskan suatu nama dengan ketika mengasosiaskan suatu nama dengan 
kelompok benda tertentu.kelompok benda tertentu.

�� Keterampilan Keterampilan �� menunjuk pada sesuatu yang menunjuk pada sesuatu yang 
dilakukan seseorang. Keterampilan matematika dilakukan seseorang. Keterampilan matematika dilakukan seseorang. Keterampilan matematika dilakukan seseorang. Keterampilan matematika 
merupakan penggunaan  operasi dasar dalam merupakan penggunaan  operasi dasar dalam 
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 
pembagian.pembagian.

�� Pemecahan masalah Pemecahan masalah �� aplikasi dari konsep aplikasi dari konsep 
dan keterampilan.dan keterampilan.



PENDEKATAN PEMBELAJARAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

MATEMATIKAMATEMATIKA
1.1. Pendekatan urutan  belajar yg bersidat Pendekatan urutan  belajar yg bersidat 

perkembangan.perkembangan.
2.2. Pendekatan belajar tuntas, menekankan Pendekatan belajar tuntas, menekankan 

pada pembelajaran langsung dan pada pembelajaran langsung dan 
terukur.terukur.terukur.terukur.

3.3. Pendekatan strategi belajar yang Pendekatan strategi belajar yang 
mengembangkan strategi belajar mengembangkan strategi belajar 
metakognitif.metakognitif.

4.4. Pendekatan pemecahan masalahPendekatan pemecahan masalah



PRINSIPPRINSIP--PRINSIP PRINSIP 

PEMBELAJARAN MATEMATIKAPEMBELAJARAN MATEMATIKA
11.. Menyiapkan anak untuk belajar matematika.Menyiapkan anak untuk belajar matematika.

a. Mengelompokan benda menurut sifatnya.a. Mengelompokan benda menurut sifatnya.
b. Mengenal jumkah anggota  kelompok benda.b. Mengenal jumkah anggota  kelompok benda.
c, Menghitung bendac, Menghitung benda--benda.benda.
d. Memberi nama angka yang muncul setelah angka d. Memberi nama angka yang muncul setelah angka 
tertentu.tertentu.tertentu.tertentu.

e. Menulis angka dari 0 hingga 10 dalam urutan yang e. Menulis angka dari 0 hingga 10 dalam urutan yang 
benar.benar.

f. Mengukur dan membelah.f. Mengukur dan membelah.
g. Mengurutkan benda dari yang besar  ke  yang kecil, g. Mengurutkan benda dari yang besar  ke  yang kecil, 
dari panjang ke pendek, atau sebaliknya.dari panjang ke pendek, atau sebaliknya.

h. Menyusun bagianh. Menyusun bagian--bagian menjadi keseluruhan.bagian menjadi keseluruhan.



2. 2. Maju dari kongkrit ke abstrakMaju dari kongkrit ke abstrak
kongkrit kongkrit �������� semi kongkritsemi kongkrit�������� semi semi 
abstrak (representasional)abstrak (representasional)��������
abstrakabstrak

3. Menyediakan kesempatan untuk 3. Menyediakan kesempatan untuk 3. Menyediakan kesempatan untuk 3. Menyediakan kesempatan untuk 
berlatih dan  mengulang.berlatih dan  mengulang.

4.4. Generalisasi ke situasi baruGeneralisasi ke situasi baru
misalnya dengan  soal cerita.misalnya dengan  soal cerita.



5. Menyadari kekuatan dan kelemahan siswa. Hal Ini  5. Menyadari kekuatan dan kelemahan siswa. Hal Ini  
dapat diperoleh dgn menjawab pertanyaan :dapat diperoleh dgn menjawab pertanyaan :

a.a. Apakah siswa mampu memahami  bilangan yang Apakah siswa mampu memahami  bilangan yang 
diucapkan?diucapkan?

b. Dapatkah siswa membaca dan menulis angka?b. Dapatkah siswa membaca dan menulis angka?
c. Dapatkan anak melakukan operasic. Dapatkan anak melakukan operasi--operasi dasar?operasi dasar?
d. Dapatkah anak menentukan mana yang besar mana d. Dapatkah anak menentukan mana yang besar mana 

yang kecil?yang kecil?yang kecil?yang kecil?
e. Apakah ada problema memori dan perhatian e. Apakah ada problema memori dan perhatian 

yangmencampuri  belajar matematika?yangmencampuri  belajar matematika?
f. Bagaimana ketidakmampuan siswa memengaruhi  f. Bagaimana ketidakmampuan siswa memengaruhi  

belajar matematika?belajar matematika?
g. Sejauh mana kembali ke belakang untuk membantu  g. Sejauh mana kembali ke belakang untuk membantu  

fondasi belajar matematika?fondasi belajar matematika?



6. Membangun fondasi yang kokoh tentang 6. Membangun fondasi yang kokoh tentang 
konsep dan keterampilan matematika.konsep dan keterampilan matematika.
a. Pembelajaran lebih menekankan  pemberian a. Pembelajaran lebih menekankan  pemberian 
jawaban atas berbagai persoalan dari pada  jawaban atas berbagai persoalan dari pada  
menghafal tanpa pemahaman.menghafal tanpa pemahaman.
b. Memberi kesempatan yg cukup untuk b. Memberi kesempatan yg cukup untuk 
melakukan generalisasi ke berbagai macam melakukan generalisasi ke berbagai macam 
aplikasi.aplikasi.
c. Mengajarkan matematika secara koheren.c. Mengajarkan matematika secara koheren.c. Mengajarkan matematika secara koheren.c. Mengajarkan matematika secara koheren.
d. Menggunakan program yang sistematis.d. Menggunakan program yang sistematis.

7. Menyajikan program matematyika yang 7. Menyajikan program matematyika yang 
seimbang.seimbang.

8. Penggunaan kalkulator  setelah siswa memiliki 8. Penggunaan kalkulator  setelah siswa memiliki 
keterampilan kalkulasi.keterampilan kalkulasi.

. . 
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PENGEMBANGAN 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 

(RPP)
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Perencanaan proses pembelajaran 

meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang pelaksanaan pembelajaran yang 

memuat sekurang-kurangnya : tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, sumber belajar, 

dan penilaian hasil belajar.



Pengertian RPP

Rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam standar isi dan telah ditetapkan dalam standar isi dan telah 

dijabarkan dalam silabus. Lingkup 

rencana pembelajaran paling luas 

mencakup 1 (satu) kompetensi dasar 

yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa 

indikator untuk 1 kali pertemuan atau 

lebih.



Alur RPP

SK dan KD

SILABUSSILABUS

RPP



KOMPONEN RPP

* Tujuan Pembelajaran

* Materi Pembelajaran

* Metode Pembelajaran* Metode Pembelajaran

* Sumber Belajar

* Penilaian Hasil Belajar



FORMAT RPP

Materi Pelajaran :

Kelas/Semester :

Pertemuan Ke :

Alokasi Waktu :

Standar Kompetensi :

Kompetensi Dasar :

Indikator :

I. Tujuan Pembelajaran :I. Tujuan Pembelajaran :

II. Materi Ajar :

III. Metode Pembelajaran :

IV. Langkah-langkah Pembelajaran :

Pertemuan Pertama,

A. Kegiatan Awal :

B. Kegiatan Inti :

C. Kegiatan Akhir                         :

Pertemuan kedua, dst,

V. Alat/Bahan/Sumber Belajar :

VI. Penilaian :



Langkah-langkah Menyusun RPP

1. Menentukan SK, KD, dan indikator yang akan 
digunakan (terdapat pada silabus yang telah disusun).

2. Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk 
pertemuan yang telah ditetapkan.

3. Mengisi kolom identitas3. Mengisi kolom identitas
4. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK, 

KD, dan indikator yang telah ditentukan (lebih rinci dari 
KD dan indikator, pada saat-saat tertentu rumusan 
indikator sama dengan tujuan pembelajaran, karena 
indikator sudah sangat rinci sehingga tidak dapat 
dijabarkan lagi).



� 5. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi 
pokok/pembelajaran yang terdapat dalam silabus
Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok
atau pembelajaran.

6. Menentukan metode pembelajaran yang akan di-
gunakan.gunakan.

7. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang
terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir.

8. Menentukan alat/bahan/sumber belajar yang 
digunakan.

9. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan,
contoh soal, teknik penskoran, dll 




