
KOMPONEN KURIKULUM 

(KTSP)

Tujuan pendidikan satuan  pendidikan

Struktur dan muatan (KTSP)

Kalender pendidikan

Silabus



PENYUSUNAN SILABUS BI 

HARUS MEMPERHATIKAN:

1. Hakikat bahasa dan sastra sebagai 

sarana komunikasi 

2. Pendekatan pembelajaran yang 

digunakan.



KARAKTERISTIK  

PESERTA DIDIK

 Peserta didik harus diperlakukan sesuai 

dengan fitrahnya. 

 Mereka memiliki kebutuhan dasar: 

(pangan, sandang, papan), rasa aman, 

pengakuan, dan aktualisasi diri. 

 Terdapat tiga aspek perkembangan yang 

harus diperhatikan: (a) aspek kognitif, (b) 

aspek afektif, dan (c) aspek psikomotor.



IMPLIKASI BAGI PEMBELAJARAN BI

A.  Perkembangan Aspek Kognitif (Piaget)

 Usia 12 th (SMP) merupakan ‘period of 
formal operation’

 Kemampuan berpikir simbolis dan 
kemampuan memahami secara bermakna 
(meaningfully)

 Siswa telah memahami hal-hal yang 
bersifat imajinatif. 

 Belajar akan bermakna apabila input 
(materi pelajaran) sesuai dengan minat dan 
bakat siswa. 



Berkembang tujuh kecerdasan  (Multiple Intelligences: 
Gardner, 1993): 

 (1) kecerdasan linguistik (kemampuan berbahasa yang 
fungsional) 

 (2) kecerdasan logis-matematis (kemampuan berpikir 
runtut)

 (3) kecerdasan musikal (kemampuan menangkap dan 
menciptakan pola nada dan irama)

 (4) kecerdasan spasial (kemampuan membentuk imaji 
mental  tentang realitas)

 (5)kecerdasan kinestetik-ragawi (kemampuan 
menghasilkan gerakan motorik yang halus)

 (6) kecerdasan intra-pribadi (kemampuan untuk mengenal 
diri sendiri dan mengembangkan jati diri)

 (7) kecerdasan antarpribadi (kemampuan memahami orang 
lain).



Perkembangan Aspek 

Psikomotor

Perkembangan aspek psikomotor terjadi dalam 
beberapa tahap:

a) Tahap kognitif: masih kaku, sering 
membuat kesalahan

b) Tahap asosiatif: mulai dapat mengasosiasikan 
gerakan  yang sedang dipelajarinya dengan 
gerakan yang sudah dikenal, tapi belum 
otomatis.

c) Tahap otonomi: tahap autonomi, spontan, 
otomatis.



Perkembangan Aspek Afektif 

terdiri atas 5 tataran:

1) sadar akan situasi, fenomena, masyarakat, dan 

objek di sekitar; 

2) responsif terhadap stimulus-stimulus yang ada 

di lingkungan mereka; bisa menilai; 

3) mulai bisa mengorganisasikan nilai-nilai dalam 

suatu sistem dan menen-tukan hubungan  

antarnilai; 

4) mulai memiliki dan mengetahui karakteristik 

dalam bentuk sistem nilai.



Faktor kepribadian siswa  yang 

berpengaruh terhadap penguasaan 

berbagai materi ajar:
 Self-esteem, yaitu penghargaan yang diberikan 

seseorang kepada dirinya sendiri.

 Inhibition, yaitu sikap mempertahankan diri atau 
melindungi ego.

 Anxiety (kecemasan), yang meliputi rasa 
frustrasi, khawatir, tegang, dan sebagainya.

 Motivasi, yaitu dorongan untuk melakukan suatu 
kegiatan.

 Risk-taking, yaitu keberanian mengambil resiko.

 Empati, yaitu sifat pelibatan diri individu pada 
perasaan orang lain.



Hakikat Silabus

Silabus disusun berdasarkan Standar Isi, di 

dalamnya berisikan: 

 (a)  identitas mata pelajaran,  

 (b) standar kompetensi (SK) dan kompetensi 

dasar (KD), 

 (c) materi pokok/pembelajaran, 

 (d) kegiatan pembelajaran, 

 (e) indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 

 (f) sumber belajar.



Silabus pada dasarnya menjawab permasalahan-

permasalahan sebagai berikut.

 Kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa 
yang bersesuaian dengan rumusan  Standar Isi 
(Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) 
yang telah ditetapkan dalam kurikulum?

 Materi pokok/pembelajaran apa saja yang perlu 
dibahas dan dipelajari peserta didik untuk 
mencapai Standar Isi di atas?

 Kegiatan pembelajaran apa saja yang 
seharusnya diskenariokan oleh guru sehingga 
peserta didik mampu berinteraksi dengan 
sumber-sumber belajar.



Silabus pada dasarnya menjawab permasalahan-

permasalahan sebagai berikut.

 Indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk 

mengetahui ketercapaian SK dan KD.

 Bagaimanakah cara mengetahui/menilai 

ketercapaian kompetensi yang telah dijabarkan 

dalam indikator?

 Berapa lama waktu yang diperlukan untuk 

mencapai Standar Isi tertentu?

 Sumber belajar apa  yang dapat diberdayakan 

untuk mencapai Standar Isi tertentu?



SIAPAKAH 

PENGEMBANG SILABUS ?

1) Sekolah dan Komite Sekolah

2) Kelompok Sekolah

3) Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP)

4) Dinas Pendidikan



PRINSIP PENGEMBANGAN 

SILABUS
 Ilmiah: materi dan kegiatan benar dan dapat dipertangungjawabkan secara 

keilmuan.

 Relevan: cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi 
dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, 
emosional, dan spiritual peserta didik.

 Sistematis: komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional 
dalam mencapai kompetensi.

 Konsisten: hubungan antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok/ 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian bersifat 
ajeg..

 Memadai: cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapain kompetensi 
dasar.

 Aktual dan Kontekstual: cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 
pembelajaran, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, 
dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.

 Fleksibel: keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta 
didik, pendidikan, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan 
masyarakat. 

 Menyeluruh: komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, 
afektif, psikomotor). 



TAHAP-TAHAP  

PENGEMBANGAN SILABUS
 a) Perencanaan: meliputi  pengumpulan  informasi dan kepustakaan atau 

referensi yang sesuai untuk mengembangkan silabus. 

 b)  Pelaksanaan:  penyusun silabus perlu memahami semua perangkat 
yang berhubungan dengan penyusunan silabus, seperti Standar Isi dan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

 c) 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, guru/instruktur, kepala sekolah, pengawas, staf profesional dinas 
pendidikan, perwakilan orang tua siswa, dan siswa itu sendiri.

 d) 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. 

 e) Penilaian silabus: penilaian pelaksanaan silabus perlu dilakukan secara 
berkala dengan mengunakaan model-model penilaian kurikulum. 



KOMPONEN-KOMPONEN DAN 

F0RMAT SILABUS

 Identitas Silabus

 Standar Kompetensi

 Kompetensi Dasar

 Materi Pokok/Pembelajaran

 Kegiatan Pembelajaran

 Indikator

 Penilaian

 Alokasi Waktu

 Sumber Belajar 



CONTOH FORMAT SILABUS

No Kompe-

tensi 

Dasar

Materi 

Pokok/Pem

belajaran

Kegiatan 

Pembelaja-

ran

Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu

Sumber Belajar

Nama Sekolah:

Mata Pelajaran:

Kelas/Semester:

Standar Kompetensi:

Alokasi waktu:



Format 2: Vertikal

SILABUS
 Nama Sekolah :....................................

 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 spesifik yang dilakukan siswa, tetapi 
diskenariokan oleh guru 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. 



LANGKAH-LANGKAH 

PENGEMBANGAN SILABUS

 Mengisi Identitas Silabus

 Menuliskan Standar Kompetensi

 Menuliskan Kompetensi Dasar

 Menentukan Materi Pokok/Pembelajaran

 Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

 Penilaian

 Menentukan Alokasi Waktu

 Menentukan Sumber Belajar





Format Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)

SMP/MTs.                : ...................................

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

Kelas/Semester       : ...................................

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

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

Indikator :  ...................................

Alokasi Waktu          : ..... x  40 menit (…  pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran   

B. Materi Pembelajaran    

C. Metode Pembelajaran  

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

Pertemuan  2

dst

E. Sumber Belajar            

F. Penilaian 


