
PERENCAAN

PEMBELAJARAN

SENI RUPA
MAMAN TOCHARMAN

Strategi Merancang

Pengajaran



ADA TIGA TAHAP DALAM MERANCANG

SEBUAH “SISTEM”

Analisis tuntutan sistem

Mendesain sistem

Evaluasi dampak sistem



TAHAP ANALISIS

Apa yang akan dikerjakan berkaitan

dengan tujuan sebuah sistem

Bagaimana keadaan sistem yang ada

sekarang,hubungannya dengan

tujuan sistem dan hambatan sistem.



MENDESAIN SISTEM

 Formulasi tujuan

 Deskripsi tugas

 Jenis-jenis belajar

 Analisis tugas

 Belajar dan motivasi

 Konsep-konsep dan prinsip-prinsip

 Pemecahan masalah

 Keterampilan-keterampilan



APA YANG HARUS DIKENALI PENDIDIK

DALAM MERANCANG RENCANA

PENGAJARAN?

Melaksanakan observasi langsung

Melakukan pengkajian terhadap

setiap komponen sistem pengajaran.

Pendalaman , penguatan, perluasan, 

dan mempelajari teori yang relevan.



SEKOLAH SEBAGAI

SUATU SISTEM SOSIAL

Fungsi dan tugas sekolah, harapan dan

tujuan dari sistem tersebut.

 Individu-individu yang memiliki

perbedaan dalam sistem dan masing-

masing memiliki kepribadian dan

kebutuhan



POKOK-POKOK PIKIRAN

YANG DITUANGKAN DALAM

PENDIDIKAN NASIONAL  

PENGEMBANGAN PRIBADI

PENGEMBANGAN WARGA NEGARA

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

PENGEMBANGAN BANGSA



FUNGSI SEKOLAH MENURUT:

PROF. I. P. SIMANJUNTAK

Mendidik calon warga negara yang 

dewasa

Mempersiapkan calon warga masyarakat

Mengembangkan cita-cita profesi kerja

Mempersiapkan calon pembentuk

keluarga baru

Pengembangan pribadi (realisasi diri)



MENDIDIK CALON WARGA NEGARA YANG 

DEWASA

Warga negara yang bertanggung

jawab dan baik. Baik sesuai dengan

nilai-nilai yang berlaku dalam suatu

negara. Untuk negara kita warga

negara yang baik adalah yang berjiwa

Pancasila dan berdasarkan UUD 

1945.



MEMPERSIAPKAN CALON WARGA

MASYARAKAT

Warga masyarakat yang berbudaya berjalan

diatas nilai -nilai dan norma -norma sosisal. 

Ada yang berpendapat bahwa waraga negara

yang baik adalah warga negara yang 

mengabdikan dirinya untuk kepentingan

masyarakat.(Keller). Bagi peserta didik

dipersiapkan ; pengetahuan, sikap,nilai dan

berbagai keterampilan.



MENGEMBANGKAN CITA-CITA PROFESI

KERJA

Masyarakat mengharapkan agar 

lulusan lembaga pendidikan

mampu menempati lapangan kerja

dalam masyarakat. Keinginan

bekerja dan memperoleh

penghasilan merupakan salah satu

kebutuhan peserta didik.



MEMPERSIAPKAN CALON PEMBENTUK

KELUARGA BARU

Kemampuan berkeluarga adalah sebagai

ciri kedewasaan. Dewasa jasmaniah dan

dewasa mental. Memiliki kemampuan

mencari nafkah, mapu bekerjasama, dan

bermasyarakat. Sejauh mana kontribusi

mata pelajaran yang telah dipersiapkan

dalam kukulum turut merealisasika

tujuan ini.



PENGEMBANGAN PRIBADI

(REALISASI DIRI)

 Kepribadian bersipat unik dan terus

berkembang . Setiap orang harus memiliki

kepribadian sesuai lingkungan sisiokulturnya. 

Sekolah memiliki andil yang cukup besar

dalam rangka membentuk kepribadian siswa

(Mc.Donald).  Di Indonesia kepribadian yang 

ideal adalah kepribadian yang Pancasilais.






