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Deskripsi : 
Mata kuliah ini memuat konsep penataan strategi dalam kegiatan belajar mengajar dan konsep perencanaan pembelajaran. Materi dimulai dari 
konsep strategi pembelajaran, perbedaan antara metode, pendekatan, model, teknik, dan taktik pembelajaran, hakikat perencanaan 
pembelajaran, teori-teori belajar, konsep perangkat pembelajaran (silabus, RPP, media pembelajaran, alat evaluasi pembelajaran, bahan ajar, 
dan LKS) desain model pengembangan perangkat pembelajaran, komponen-komponen silabus dan RPP, perbedaan silabus/RPP KTSP dan 
K13.   
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STRATEGI & PERENCANAAN 
PEMBELAJARAN 

  T=2 P=- 1 19 feb  2021 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI 

 
 

  

Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI           

Berkontribusi dalam pengembangan keterampilan guru dalam menyusun dan merencanakan pembelajaran di kelas yang 
menarik dan menyenangkan.  

CPMK  

1. Mampu menjelaskan hakikat strategi pembelalajaran  
2. Mampu memaparkan perbedaan antara metode, teknik, pendekatan, model, taktik, dan teknik pembelajaran. 
3. Mampu menjelaskan hakikat perencanaan pembelajaran 
4. Mampu menjelaskan teori-teori belajar 



2 

 

5. Mampu menjelaskan konsep perangkat pembelajaran 
6. Mampu menjelaskan konsep pengembangan perangkat pembelajaran 
7. Mampu menyusun dan mengembangkan silabus dan RPP KTSP dan K13   

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah ini memuat konsep penataan strategi dalam kegiatan belajar mengajar dan konsep perencanaan pembelajaran. 
Materi dimulai dari konsep strategi pembelajaran, perbedaan antara metode, pendekatan, model, teknik, dan taktik 
pembelajaran, hakikat perencanaan pembelajaran, teori-teori belajar, konsep perangkat pembelajaran (silabus, RPP, media 
pembelajaran, alat evaluasi pembelajaran, bahan ajar, dan LKS) desain model pengembangan perangkat pembelajaran, 
komponen-komponen silabus dan RPP, perbedaan silabus/RPP KTSP dan K13.   

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Hakikat strategi pembelajaran 
2. Perbedaan antara model, metode, pendekatan, teknik, taktik pembelajaran 
3. Hakikat perencanaan pembelajaran 
4. Teori-teori belajar 
5. Konsep perangkat pembelajaran 
6. Desain model pengembangan perangkat pembelajaran 
7. Komponen-komponen silabus dan RPP KTSP dan K13 

Pustaka Utama :  

Perencanaan Pembelajaran di SD (Afandi,2011) 

Pendukung :  

Belajar dengan pendekatan PAILKEM (Hamzah, 2017) 

Dosen Pengampu  

Matakuliah syarat - 

Mg 
Ke- 

 
 

 

 Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 

tiap tahapan belajar) 
 

Indikator Penilaian 
 
 

 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

 
 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran, 

Penugasan, 
[Media & Sumber 

Belajar] 
 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[ Pustaka ] 

 
 

Bobot 
Penilaia

n (%) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1-2 Menjelaskan konsep 
strategi 
pembelajaran dan 
pendekatan antara 
metode, model, 
pendekatan, teknik, 
dan taktik 
pembelajaran 

Makalah dan 
Presentasi 

Makalah: 
Kesesuaian Topik, 
Kelengkapan data, 
Kecukupan referensi,  
Analisis data, Bebas 
Plagiarisme, Tata tulis 
serta Sistematika 
penyusunan laporan 

Bentuk Pembelajaran : 
Diskusi 
Presentasi 
Tugas 
Studi kasus 

  
 

Perencanaan 
Pembelajaran di SD 
(Afandi,2011) 
Belajar dengan 
pendekatan PAILKEM 
(Hamzah, 2017) 
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Presentasi: 
Penguasaan materi, 
Ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
Kemampuan 
komunikasi, 
Kemampuan 
menghadapi 
pertanyaan 
Kelengkapan alat 
peraga dalam 
presentasi 

3-5 Menjelaskan hakikat 
perencanaan 
pembelajaran dan 
teori-teori belajar 

Makalah dan 
Presentasi 

Makalah: 
Kesesuaian Topik, 
Kelengkapan data, 
Kecukupan referensi,  
Analisis data, Bebas 
Plagiarisme, Tata tulis 
serta Sistematika 
penyusunan laporan 
Presentasi: 
Penguasaan materi, 
Ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
Kemampuan 
komunikasi, 
Kemampuan 
menghadapi 
pertanyaan 
Kelengkapan alat 
peraga dalam 
presentasi 

Bentuk Pembelajaran : 
Diskusi 
Presentasi 
Tugas 
Studi kasus 

  
 

Perencanaan 
Pembelajaran di SD 
(Afandi,2011) 
Belajar dengan 
pendekatan PAILKEM 
(Hamzah, 2017) 

10% 

6-7 Menjelaskan konsep 
perangkat 
pembelajaran 

Makalah dan 
Presentasi 

Makalah: 
Kesesuaian Topik, 
Kelengkapan data, 

Bentuk Pembelajaran : 
Diskusi 
Presentasi 

Perencanaan 
Pembelajaran di SD 
(Afandi,2011) 

10% 
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(silabus, RPP, LKS, 
bahan ajar, media 
pembelajaran dan 
alat evaluasi 
pembelajaran) 

Kecukupan referensi,  
Analisis data, Bebas 
Plagiarisme, Tata tulis 
serta Sistematika 
penyusunan laporan 
Presentasi: 
Penguasaan materi, 
Ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
Kemampuan 
komunikasi, 
Kemampuan 
menghadapi 
pertanyaan 
Kelengkapan alat 
peraga dalam 
presentasi 
 

Tugas 
Studi kasus 

 

Belajar dengan 
pendekatan PAILKEM 
(Hamzah, 2017) 

8 Ujian Tengah 
Semester 

Tes Tertulis Rubrik dari tes 
uraian 

Ujian  25% 

9-12 Desain model 
pengambangan 
perangkat 
pembelajaran dan 
komponen-
komponen silabus 

Makalah dan 
Presentasi 

Makalah: 
Kesesuaian Topik, 
Kelengkapan data, 
Kecukupan referensi,  
Analisis data, Bebas 
Plagiarisme, Tata tulis 
serta Sistematika 
penyusunan laporan 
Presentasi: 
Penguasaan materi, 
Ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
Kemampuan 
komunikasi, 
Kemampuan 

Bentuk Pembelajaran : 
Diskusi 
Presentasi 
Tugas 

Studi kasus  

Perencanaan 
Pembelajaran di SD 
(Afandi,2011) 
Belajar dengan 
pendekatan PAILKEM 
(Hamzah, 2017) 

5% 
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menghadapi 
pertanyaan 
Kelengkapan alat 
peraga dalam 
presentasi 

13-14  Mampu dan terampil 
dalam menyusun 
silabus dan RPP 
KTSP dan K13 

Kinerja dan Keaktifan Kinerja: 
Kesesuaian hasil 
kerja dengan instruksi 
yang diberikan, 
kecepatan 
menyelesaikan tugas 
yang diberikan 
Keaktifan: 
Kemauan 
mengajukan 
pertanyaan terhadap 
masalah yang 
dihadapi, sikap 
antusias terhadap 
tugas yang diberikan 

Demonstrasi 
Tanya jawab 

 

Perencanaan 
Pembelajaran di SD 
(Afandi,2011) 
Belajar dengan 
pendekatan PAILKEM 
(Hamzah, 2017) 

10% 

15 Terampil 
mengajarkan 
pembelajaran 
sesuai dengan 
konsep yang telah 
dirancang 

Kinerja dan Keaktifan Kinerja: 
Kesesuaian hasil 
kerja dengan instruksi 
yang diberikan, 
kecepatan 
menyelesaikan tugas 
yang diberikan 
Keaktifan: 
Kemauan 
mengajukan 
pertanyaan terhadap 
masalah yang 
dihadapi, sikap 
antusias terhadap 
tugas yang diberikan. 

Demonstrasi 
Tanya jawab 

 

Perencanaan 
Pembelajaran di SD 
(Afandi,2011) 
Belajar dengan 
pendekatan PAILKEM 
(Hamzah, 2017) 

10% 

16 Ujian Akhir 
semester 

Tes Tertulis Rubrik dari tes 
uraian 

Ujian - 30% 
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Bahan/Sumber Belajar Tambahan: 
 

1. Affandi, M. 2011. Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Alfabeta: Bandung. 

2. Hamzah, B. 2017. Belajar dengan Pendekatan PAILKEM. Bumi Aksara: Jakarta. 

 
 
 
Rubrik Penilaian makalah/Presentasi 

 
 

Kriteria 
Penilaian 

Skala Penilaian 

Muncul (emerging)_ Mengembangkan (Developing) Penguasaan (Mastering) 

Ringkasan 
masalah, 
pertanyaan 
dan isu 

Tidak berusaha atau  gagal untuk 
mengidentifikasi dan 
meringkas masalah secara akurat 

Merangkum masalah dengan baik, 
meskipun terdapat beberapa aspek 
yang 
salah atau membingungkan. Rincian 
penting tampak 
hilang atau tidak jelas (kabur). 

Mengidentifikasi masalah dengan jelas, 
aspek implicit masalah dipertimbangkan; 
Mengidentifikasi faktor-faktor penting yang 
tidak terpisahkan untuk menganalisis 
masalah. 

1 2 3 4 5 6 

Mempertim
bangkan 
Konteks 
dan 
Asumsi 

Menganalisis masalah dengan ruang 
lingkup dan konteks tidak jelas. Tidak 
mengidentifikasi pengaruh konteks 
terhadap solusi masalah. Tidak 
mempertimbangkan  
pertanyaan, asumsi, menyikapi etika 
dimensi yang mendasari masalah 

Menganalisis masalah dengan ruang 
lingkup dan konteks yang jelas. 
Mengidentifikasi pengaruh konteks 
terhadap solusi masalah. 
Mempertimbangkan pertanyaan, 
asumsi, tetapi kurang 
mempertimbangkan prinsip-prinsip yang 
mendasari masalah 
 

Menganalisis masalah dengan ruang lingkup 
dan konteks yang jelas, dengan dukungan 
berbagai referensi yang relevan. 
Mengidentifikasi pengaruh konteks terhadap 
solusi masalah. 
Mempertimbangkan pertanyaan, asumsi, 
serta mempertimbangkan prinsip-prinsip 
yang mendasari masalah 
 

1 2 3 4 5 6 

Berkomuni
kasi 
perspektif 
sendiri, 
hipotesis, 
atau 

Menyajikan dugaan sendiri, tetapi 
hasil adopsi, tidak didukung argumen 
yang kuat. Membenarkan 
hipotesis sendiri, gagal untuk 
memperjelas hipotesis dengan 
argumen sendiri. Gagal untuk 

Menyajikan hipotesis sendiri, murni hasil 
pemikiran mahasiswa dengan argumen 
yang kuat dan konsisten. Membenarkan 
hipotesis sendiri tanpa 
mengesampingkan pandangan lain. 
Hipotesis umumnya jelas, 

Menyajikan hipotesis sendiri, murni hasil 
pemikiran mahasiswa dengan argumen yang 
kuat dan konsisten.  Tepat mengidentifikasi 
hipotesisnya nya sendiri, menggambar 
dukungan dari pengalaman dan 
informasi. 
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dugaan membenarkan pendapat sendiri atau 
hipotesis tidak jelas. 

meskipun bertolak belakang terhadap 
hipotesis yang diajukan sendiri. 

Membenarkan pandangan sendiri sementara 
mengintegrasikan 
interpretasi sebaliknya. Hipotesis 
menunjukkan pemikiran dapat diterima 

 1 2 3 4 5 6 

Analisis 
Data 
Pendukung 
dan bukti 

Tidak ada data dan bukti yang 
didukung referensi yang pilih secara 
selektif. Mengulangi informasi tanpa 
pertanyaan atau 
menolak bukti tanpa argumen yang 
jelas. Tidak membedakan antara 
fakta dan opini. Bukti pernyataan 
yang disajikan terlalu sempit, tidak 
pantas atau tidak berhubungan 
dengan topik 

Menunjukkan keterampilan yang 
memadai dalam memilih dan 
mengevaluasi referensi untuk memenuhi 
kebutuhan informasi. Menggunakan 
bukti selektif, membedakan fakta dari 
opini dan mungkin mengenali kesalahan 
yang terjadi. Bukti yang sajikan tepat 
dan lengkap meskipun eksplorasi rutin 

Data pendukung dan bukti seleksi referensi 
dengan analisis yang akurat. Memeriksa 
bukti dan pertanyaan secara akurat dan 
mempertimbangkan relevansi. Mengakui 
keterbatasan bukti yang disajikan. Urutan 
presentasi mencerminkan organisasi ide 
yang jelas, mensubordinasi untuk 
kepentingan dan dampak 

1 2 3 4 5 6 

Mengguna
kan 
Perspektif 
dan 
dugaan 
lainnya 

Memandang masalah dari perspektif 
tunggal dan gagal untuk 
mendiskusikan 
perspektif orang lain. Mengadopsi ide 
tunggal dengan sedikit pertanyaan. 
Alternatif tidak terintegrasi dan tidak 
jelas. Menghindari ide tidak 
menyenangkan. 
Memperlakukan posisi lain secara 
dangkal. Tidak ada bukti 
penilaian argumen sendiri 

Mulai berhubungan pandangan 
alternatif. Mengintegrasi dari beberapa 
sudut pandang, namun masih terbatas. 
Mungkin melebih-lebihkan 
pertentangan atau memberhentikan 
pandangan alternative secara tiba-tiba. 
Analisis pandangan lain sebagian besar 
akurat. Beberapa 
bukti penilaian argumen sendiri tersedia. 

Membahas perspektif beragam dari berbagai 
sudut pandang dengan berbagai sumber 
untuk memenuhi syarat analisis. 
Pemanfaatan contohcontoh dan argumen 
analogi sangat efektif untuk pemahaman. 
Jelas 
membenarkan pandangan sendiri dengan 
mempertimbangkan pandangan/ide lain. 
Analisis posisi lain sangat akurat dan 
lengkap. Bukti dari 
refleksi dan penilaian argumen sendiri sangat 
lengkap 

 1 2 3 4 5 6 

Mengkaji 
kesimpulan
, 
implikasi, 
dan 
konsekuen
si 

Gagal untuk mengidentifikasi 
kesimpulan, implikasi, dan 
konsekuensi, atau kesimpulan terlalu 
sederhana atau terlalu 
ringkasan. Kesimpulan yang mutlak, 
dan mungkin atribut kesimpulan 
otoritas eksternal. 

Kesimpulan mempertimbangkan bukti 
konsekuensi memperluas satu masalah. 
Presents implikasi yang dapat  
mempengaruhi orang lain atau 
Masalah. Menyajikan kesimpulan 
karena hanya longgar terkait dengan  
konsekuensi. Implikasi mungkin 
termasuk referensi samar untuk 
kesimpulan pengkajian penelitian 

Mengidentifikasi dan membahas kesimpulan, 
implikasi, dan konsekuensi. 
mempertimbangkan 
konteks, asumsi, dan bukti. 
Memenuhi syarat pernyataan sendiri. 
Konsekuensinya 
dipertimbangkan dan terintegrasi. Implikasi 
yang 
dikembangkan dan mempertimbangkan 
ambiguitas 

 1 2 3 4 5 6 
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Berkomuni
kasi Efektif 

Di banyak tempat, bahasa 
mengaburkan makna. 
Tata bahasa, sintaksis, atau 
kesalahan lainnya yang mengganggu 
atau 
diulang-ulang. Sedikit bukti dari 
pernyataan. Gaya tidak konsisten 
atau tidak relevan. 
Analisis tidak fokus dan kurang 
terorganisir; tidakmemiliki 
koneksilogis dari ide-ide. Sajian 
tugas tidak mengikuti format 
disediakan, tidak konsisten . 
Beberapa sumber yang digunakan 
tidak dirujuk dengan benar. 
 

Penyajian tugas mengunakan bahasa 
yang efektif, meskipun 
mungkin ada beberapa masalah 
pemaknaan yang sulit dimengerti dan 
bias. 
Anaisis masalah dan ide-ide 
terorganisasi dengan baik, meskipun 
penyampaiannya secara mekanistik. 
Penyajian mengikuti format yang 
disediakan meskipun kadang  tidak 
konsisten. 
Kebanyakan sumber yang dikutip dan 
digunakan dengan benar 

Penyajian tugas mengunakan bahasa yang 
efektif. Anaisis masalah dan ide-ide 
terorganisasi dengan baik, penyampaiannya 
bernuansa fasih dan mudah dipahami. 
Kesalahan yang minimal. Penyajian 
mengikuti format yang disediakan dan 
konsisten. Semua sumber yang dikutip dan 
digunakan memberikan daya dukung 
argumen dan bukti pemecahan masalah. 

1 2 3 4 5 6 

Sumber: Center for Teaching, Learning, & Technology 

 

Mengetahui            Kendari, …. Februari 2021 

Dosen pengampu 1           Dosen Pengampu 2 

 

 

 

 

 

 

Erwin Eka Saputra, S.Pd, M.Pd.                                La Sisi, S.Pd.,M.Pd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


