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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan pembelajaran. 

Dalam pedoman umum pembelajaran kurikulum 2013 disebutkan bahwa 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana pembelajaran 

yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu 

yang mengacu pada silabus.
1
 

Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

menuntut pemikiran, pengambilan keputusan, dan pertimbangan guru, 

serta memerlukan usaha intelektual, pengetahuan teoritik, pengalaman 

yang ditunjang oleh sejumlah aktivitas, seperti meramalkan, 

mempertimbangkan, menata, dan memvisualisasikan.
2
 Pengembangan 

RPP berdasarkan kurikulum 2013 dapat dilakukan oleh guru secara 

mandiri atau berkelompok di sekolah/madrasah  dikoordinasi, difasilitasi 

dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah. Pengembangan RPP dapat 

juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antar sekolah atau antar 

wilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan 

atau kantor kementrian agama setempat.
3
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Mardia Hayati. Desain Pembelajaran, (Pekanbaru:  Lembaga penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat universitas sultan syarif qasim riau, 2014),h.137. 
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Dirman dan Cici Juarsih. Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Rineka cipta, 2014),h.65. 

3
Eci Sriwahyuni. Pembelajaran Bahasa Inggris Berdasarkan Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 di Kelas VII MTS Negeri Padang Luar, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 

IAIN Batu Sangkar, Volume. III, No.2, 2015, h.192. 
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Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru dan/atau secara 

bersama-sama melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di 

dalam suatu sekolah tertentu difasilitasi dan disupervisi kepala sekolah 

atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Pengembangan RPP 

yang dilakukan oleh guru secara berkelompok melalui MGMP antar 

sekolah atau antar wilayah dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas 

atau dinas pendidikan.
4
 

Tujuan diselenggarakannya MGMP ialah untuk memotivasi guru 

guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional, dan untuk 

menyatakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan 

pemerataan mutu pendidikan.
5
 Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang 

maknanya berkaitan dengan keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 

sebagai berikut: 

َمْت لَِغٍد  ا َقدَّ َ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا َّللاَّ َيا أَيُّ

َ َخِبيٌر ِبَما َتْعَملُونَ  ﴿٨١﴾ َ إِنَّ َّللاَّ   َواتَّقُوا َّللاَّ

                                                             
4
Gusma Afriani. Telaah dan Perkembangan Kurikulum, (Pekanbaru: Aswaja Pressindo, 

2013), h.102. 
5
Nasrul. Profesi dan Keguruan. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h.60-61. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap individu memperhatikan merencanakan apa 

yang akan diperbuatnya di hari esok. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang akan kamu 

kerjakan.
6
 

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa perintah untuk 

senantiasa bertakwa kepada-Nya, dan itu mencakup pelaksanaan semua 

perintah-Nya dan peninggalan semua larangan-Nya. Maksudnya, hisab lah 

diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Dan lihatlah apa yang telah kalian 

tabung untuk diri kaliann sendiri berupa amal shalih untuk hari kemudian 

dan pada saat bertemu dengan Rabb kalian. Ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah mengetahui seluruh perbuatan dan keadaan kalian. 

Tidak ada sedikitpun yang tersembunyi dari-Nya, baik perkara kecil 

maupun besar.
7
 

Berdasarkan tafsir ayat di atas maka kita harus memandang 

kedepan dan merencanakan segala sesuatunya, dengan perencanaan 

pembelajaran jadwal pelajaran menjadi lebih terarah juga berguna baik 

bagi guru dan siswa, karena perencanaan berkaitan dengan penentuan apa 

                                                             
6
Latief Awaludin. Al-Qur’an dan Al-Karim dan Terjemahannya surat Al-Hasyr ayat 18, 

(Jakarta selatan: Wali,2010), h.548. 
7
Abdullah bin Muhammad bin’ Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. Tafsir Ibnu Katsir 

Jilid 6, (Jakarta:Pustaka Imam asy-Syafi’i,2010), h.234. 
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yang akan dilakukan, mengingat perencanaan merupakan suatu proses 

untuk menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta 

didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses 

pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, 

inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan 

kebiasaan belajar.
8
 

Menurut  E. Kosasih RPP disusun dengan langkah-langkah 

pengembangan RPP berdasarkan kurikulum 2013, sebagai berikut: 

1. Memilih KD dan mengkaji silabus 

Penyusunan RPP harus berpedoman pada kompetensi dasar (KD) 

yang telah ditetapkan kurikulum, Hal itu adanya pada silabus yang 

telah disusun pemerintah. Selain KD dalam silabus tertuang pula 

komponen-komponen materi, metode, media, perangkat evaluasi serta 

langkah-langkah pembelajaran secara umum. Dengan demikian, 

keberadaan silabus sangat memudahkan guru di dalam penyusunan 

RPP. 

 

 

                                                             
8
Herry Widyastono. Pengembangan Kurikulum di era otonomi daerah dari kurikulum 

2004, 2006, ke Kurikulum 2013, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2014) h.201. 
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2. Menjabarkan KD ke dalam Tujuan dan Indikator Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran sudah tercantum dalam silabus. Akan tetapi, 

dapat pula guru menyusun sendiri dengan rumusan yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Tujuan pembelajaran diturunkan dari KD 

dengan memuat unsur-unsur ABCD (audiens-siswa, behavior-perilaku 

yang diharapkan, condition-cara pembelajaran, degree-) kualifikasi 

pencapaian. Adapun indikator merupakan penunjuk pencapaian tujuan 

itu sendiri, baik berdasarkan aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Indikator dirumuskan guru dengan cakupan tiga aspek 

tersebut. 

3. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran 

Materi pelajaran merupakan pengembangan dari indikator atau KD 

yang dinyatakan sebelumnya. Di dalamnya harus tercakup aspek 

fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. 

4. Memilih metode dan media (perangkat) Pembelajaran 

Pemilihan jenis metode dan media pembelajaran yang sangat 

ditentukan oleh tujuan pembelajaran disamping karakteristik siswa. 

5. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Disamping mengacu pada tujuan pembelajaran, langkah kegiatan 

pembelajaran harus benar-benar menggunakan metode dan media 

yang telah di persiapkan sebelumnya. 
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6. Pengembangan Jenis Penilaian. 

Penilaian merupakan komponen terakhir dari RPP. Di dalam silabus, 

komponen tersebut sudah tercantum dan guru mengembangkannya 

secara lebih rinci, terutama berkenaan dengan wujud instrumennya. 

Jenis instrumen dan pengembangan penilaian harus benar-benar sesuai 

dengan indikator pembelajaran, baik itu dalam hal aspek bentuk 

maupun isi penilaiannya.
9
 

Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) ekonomi merupakan 

wadah bagi guru ekonomi dalam mengembangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) berdasarkan format kurikulum 2013 seiring dengan 

perubahan-perubahan global, tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, dan 

teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin hari semakin 

canggih, dan pemerataan layanan pendidikan perlu diarahkan, sehingga 

forum MGMP diperlukan untuk menyamakan persepsi guru-guru ekonomi 

dalam mengembangkan RPP berdasarkan kurikulum 2013, karena 

pembaruan yang ada dalam RPP format kurikulum 2013 selalu mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu mulai dari kurikulum 2013 revisi tahun 

2017 hingga revisi 2018 yang wajib guru ekonomi untuk 

mengembangkannya demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan, 

                                                             
9
E.Kosasih. Strategi Belajar dan pembelajaran, (Bandung: Yrama Widya, 2018),  

h.151-156. 
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khususnya guru-guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas Kota 

Pekanbaru. 

Namun pada RPP guru ekonomi di SMA Negeri 12 Pekanbaru, 

SMA Negeri 8 Pekanbaru, SMA Negeri 5 Pekanbaru, SMA Islam As-

Shofa Pekanbaru, SMA Plus Bina Bangsa, MAN 1 Pekanbaru dan MA 

Diniyah Putri, yang menerapkan kurikulum 2013 di sekolahnya dan juga 

ikut serta bergabung di dalam forum MGMP Ekonomi, terdapat 

ketidaksesuaian masing-masing RPP guru ekonomi tersebut dengan 

pedoman yang telah di sepakati di forum MGMP ekonomi kota pekanbaru 

yakni peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no. 22 tahun 2016 

dan no. 103 tahun 2014. Hal ini dapat terlihat dari gejala-gejala sebagai 

berikut: 

1. Masih ada guru ekonomi yang belum menentukan kompetensi inti di 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan format 

kurikulum 2013. 

2. Masih ada guru ekonomi yang belum mengembangkan susunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan format 

kurikulum 2013 dalam langkah-langkah pengembangan RPP. 

3. Masih ada guru ekonomi yang belum menentukan tujuan 

pembelajaran yang mengacu pada indikator dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan kurikulum 2013. 
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4. Masih ada guru ekonomi yang belum mengidentifikasi materi 

pembelajaran dengan fakta, konsep, prinsip dan prosedur dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan kurikulum 

2013. 

Berdasarkan gejala di atas, penulis tertarik mengajukan judul untuk 

penelitian selanjutnya yaitu: “Analisis Tentang pengembangan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berdasarkan Format Kurikulum 2013 

Oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Kota Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah ini di gunakan untuk menghindari kesalahan 

dalam memahami judul penelitian, beberapa istilah perlu ditegaskan 

maknanya secara perkata, istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan 

pengertiannya terdapat dalam judul ini adalah: 

1. Analisis 

Menurut Idrus, analisis diartikan sebagai penyelidikan atau 

penguraian, telaah dan juga sorotan.
10

 Sementara itu menurut Djam’an 

Satori dan Aan Komariah, analisis adalah suatu usaha untuk mengurai 

suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian 

                                                             
10

Idrus H. A. Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 

2002), h.18. 
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(decomposition) sehingga  susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai 

itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang 

ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.
11

 

Berdasarkan pengertian di atas artinya dalam penelitian ini 

analisis tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan format kurikulum 2013 oleh musyawarah guru mata 

pelajaran (MGMP) ekonomi adalah kegiatan berupa penyelidikan atau 

penguraian untuk mengetahui keadaan guru atau cara guru dalam 

mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang benar 

sesuai dengan kurikulum 2013. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Menurut Didi Supriadi, RPP adalah suatu proses menganalisis, 

memperkirakan (melakukan proyeksi), mempertimbangkan, dan 

mengambil keputusan tentang apa yang dibutuhkan oleh sasaran didik 

yang digambarkan melalui rumusan kualifikasi atau kemampuan serta 

skenario tentang tindakan-tindakan yang diperkirakan dapat 

memfasilitasi sasaran didik belajar dan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan secara efektif.
12

 Sementara itu menurut Dirman dan Cicih 

Juarsih Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu perkiraan 

atau proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang akan dilakukan 

                                                             
11

Djam’an Satori dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h.200. 
12

Didi Supriadi, Komunikasi Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),  

h.122. 
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baik guru maupun peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan 

pembentukan kompetensi. Dalam RPP harus jelas kompetensi dasar 

yang akan dimiliki oleh peserta didik, apa yang harus dilakukan, apa 

yang harus dipelajari, bagaimana mempelajarinya, serta bagaimana 

guru mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai atau memiliki 

kompetensi tertentu. Aspek-aspek tersebut merupakan unsur utama 

yang secara minimal harus ada dalam setiap RPP sebagai pedoman 

guru dalam melaksanakan pembelajaran, dan membentuk kompetensi 

peserta didik.
13

 

Berdasarkan pengertian di atas RPP adalah kegiatan 

memperkirakan, mempertimbangkan, untuk mengambil keputusan 

dalam merencanakan kegiatan proses pembelajaran didalam kelas, 

sehingga guru dapat memfaslitasi peserta didik di dalam kelas. 

3. Kurikulum 2013 

Menurut Abdul Majid dan Chaerul Rochman, Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan memperkuat proses 

pembelajaran dengan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
14

 Sementara itu Menurut 

Dirman dan Cici Juarsih kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis 

kompetensi. kurikulum berbasis kompetensi adalah outcomes based 

                                                             
13

Dirman dan Cicih Juarsih. Op. Cit, h.61. 
14

Abdul Majid dan Chaerul Rochman. Pendekatan Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum 

2013, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.1. 
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curriculum dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan 

pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL.
15

 

Berdasarkan pengertian di atas, kurikulum 2013 adalah 

kurikulum berbasis kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, 

dan kurikulum 2013 diarahkan untuk mencapai kompetensi yang 

dirumuskan dari SKL. 

4. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Menurut Nasrul, MGMP adalah suatu forum atau wadah 

profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah 

kabupaten /kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. Ruang lingkupnya 

meliputi guru mata pelajaran pada SMA Negeri dan swasta, baik yang 

berstatus PNS maupun swasta dan guru tidak tetap/ honorarium. 

Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan dari, oleh dan untuk guru 

dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan 

organisasi nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan 

kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkies dengan 

lembaga lain.
16

 Sementara itu menurut Suyanto dan Asep Jihad 

MGMP merupakan salah satu sistem penataran guru dengan pola dari, 

oleh dan untuk guru.
17

 

                                                             
15

Dirman dan Cicih Juarsih. Op. Cit, h.18. 
16

Nasrul. Op. Cit, h.61.  
17

Suyanto dan Asep Jihad. Menjadi Guru Profesional (Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

dan Kualitas Guru di era Global), (Jakarta: Esensi Erlangga Group), h.35. 



12 

 
 

 

 
 
 

 

Berdasarkan pengertian diatas MGMP adalah wadah 

profesional guru mata pelajaran yang  organisasinya bersifat mandiri, 

yang kegiatannya dari, oleh dan untuk guru. 

C. Permasalahan 

1. Fokus Masalah 

Peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

pada analisis tentang pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) berdasarkan  format kurikulum 2013 oleh 

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Kota Pekanbaru khususnya di SMA Negeri 12 

Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru, SMA Negeri 5 Pekanbaru, 

SMA Islam As-Shofa Pekanbaru, SMA Plus Bina Bangsa, MAN 1 

Pekanbaru dan MA Diniyah Putri, pedoman rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 

nomor 22 tahun 2016 dan nomor 103 tahun 2014, yang digunakan guru 

mata pelajaran ekonomi sebagai acuan dalam mengembangkan RPP 

melalui MGMP ekonomi di SMA kota pekanbaru. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah 

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan 

format kurikulum 2013 oleh musyawarah guru mata pelajaran 
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(MGMP) ekonomi di Sekolah Menengah Atas Kota Pekanbaru 

khususnya di SMA Negeri 12 Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru, 

SMA Negeri 5 Pekanbaru, SMA Islam As-Shofa Pekanbaru, SMA 

Plus Bina Bangsa, MAN 1 Pekanbaru dan MA Diniyah Putri ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengembangan RPP berdasarkan format 

kurikulum 2013 oleh musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Kota Pekanbaru khususnya di 

SMA Negeri 12 Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru, SMA Negeri 5 

Pekanbaru, SMA Islam As-Shofa Pekanbaru, SMA Plus Bina Bangsa, 

MAN 1 Pekanbaru dan MA Diniyah Putri. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Bagi kepala sekolah, Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan 

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk 

proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran di Sekolah 

Menengah Atas Kota Pekanbaru, khususnya SMA Negeri 12 

Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru, SMA Negeri 5 Pekanbaru, 

SMA Islam As-Shofa Pekanbaru, SMA Plus Bina Bangsa, MAN 1 

Pekanbaru dan MA Diniyah Putri. 



14 

 
 

 

 
 
 

 

b. Bagi guru ekonomi, Sebagai bahan informasi dan masukan bagi 

guru tentang pentingnya pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) di Sekolah Menengah Atas Kota Pekanbaru, 

khususnya SMA Negeri 12 Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru, 

SMA Negeri 5 Pekanbaru, SMA Islam As-Shofa Pekanbaru, SMA 

Plus Bina Bangsa, MAN 1 Pekanbaru dan MA Diniyah Putri. 

c. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun karya ilmiah, dan 

sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di jurusan 

Pendidikan IPS Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dan mendapatakan gelar Strata 1 (Sarjana Pendidikan 

atau S.Pd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


