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Thank you very much for reading
silabus kurikulum 2013 smp update
tahun 2017 2018. As you may know,
people have search numerous times
for their chosen novels like this
silabus kurikulum 2013 smp update
tahun 2017 2018, but end up in
infectious downloads.
Rather than enjoying a good book
with a cup of coffee in the afternoon,
instead they cope with some harmful
virus inside their laptop.
silabus kurikulum 2013 smp update
tahun 2017 2018 is available in our
digital library an online access to it is
set as public so you can get it
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Our books collection hosts in multiple
2018
countries, allowing you to get the
most less latency time to download
any of our books like this one.
Kindly say, the silabus kurikulum
2013 smp update tahun 2017 2018
is universally compatible with any
devices to read

Silabus Kurikulum 2013 Smp Update
Karimun - Wakil Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Musliar Kasim
mengatakan, kurikulum pendidikan
SD, SMP dan SMA di Indonesia ... Dia
menjelaskan, kurikulum 2013 yang
mulai diterapkan pada tahun ...

Wamendikbud: Kurikulum Indonesia
Jauh dari Standar Internasional
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terpusat dan ... Faktanya, sejak 2 Juli
2014 pemberlakukan dan
pelaksanaan Kurikulum 2013
dilakukan secara serentak, pada
tingkat ...

Seputar Keputusan Mendikbud
tentang Penghentian Kurikulum 2013
"29 sekolah itu terdiri dari SD 17
sekolah, SMP enam sekolah ... sisitem
pelaksanaan kurikulum 2013, sudah
sejalan dengan format standarisasi
materi dan kompetensi ujian nasional
(UN), dengan ...

Sekolah-sekolah di kupang terapkan
kurikulum 2013
Kementerian Pendidikan dan
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menyatakan sejak dulu Bahasa Inggris
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tidak ada dalam struktur kurikulum di
... Selasa (3/9/2013). Dalam silabus
Kemendikbud, mata pelajaran ...

Ini Kata Kemendikbud Soal Bahasa
Inggris Tak Wajib Lagi di SD
Semuel Littik, M.Sc., MM, para
Direktur Yayasan, para Wakil Rektor
UCB, para Kepala Sekolah Kristen
Citra Bangsa (Playgroup/TK, SD, SMP
dan SMA) serta perwakilan guru-guru
sekolah-sekolah Citra Bangsa ...

Buku ini merupakan hasil riset yang
bertajuk Peningkatan Kemampuan
Menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Melalui In House
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Binaan Tahun 2018 . Penulis
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memanjatkan segala puji kepada
Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas
limpahan rahmat dan nikmat-Nya,
akhirnya buku hasil riset ini dapat
diselesaikan. Buku hasil penelitian
tindakan sekolah ini berangkat dari
penelitian bertajuk Peningkatan
Kemampuan Menyusun Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum
2013 Melalui In House Training Bagi
Guru SMP di Wilayah Binaan Tahun
2018 yang dilaksanakan dalam
rangka mengembangkan kemampuan
guru dalam menyusun perangkat
pembelajaran yang sesuai dengan
kurikulum 2013. Hal ini sesuai
dengan amanat Peraturan Menteri
Penertiban Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009 tentang Jabatan Fungsional
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menyusun perangkat pembelajaran.
Tujuan penelitian yang termuat dalam
buku ini untuk meningkatkan
kemampuan menyusun RPP melalui
kegiatan In House Training bagi guru
pada SMP di wilayah binaan tahun
2018. Penelitian dilaksanakan
terhadap guru PKn SMP wilayah
binaan dengan mengambil tempat
pertemuan di SMP Negeri 1 Kaloran.
Waktu penelitian pada semester 2
tahun pelajaran 2017/2018. Sumber
datanya berasal dari sumber data
primer dan sumber data sekunder.
Dalam pengumpulan datanya
menggunakan teknik wawancara, tes
dan observasi. Metode penelitian yang
digunakan adalah Penelitian Tindakan
Sekolah (PTS) dengan melakukan dua
tindakan dalam dua siklus. Hasil
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analisis deskriptif komparatif yang
2018
dilanjutkan dengan refleksi,
sedangkan aktivitas dalam kegiatan
dianalisis dengan deskriptif kualitatif
yang dilanjutkan dengan refleksi.
Pendidikan Agama sangat penting
dalam membentuk peserta didik
menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa dan berahlak mulia serta
peningkatan potensi spritual. Ahlak
mulia mencakup etika, budi pekerti,
dan moral sebagai perwujudan dari
pendidikan Agama. Peningkatan
potensi spritual mencakup
pengenalan, pemahaman, dan
penanaman nilai-nilai keagamaan,
serta pengamalan nilai-nilai tersebut
dalam kehidupan individual ataupun
kolektif kemasyarakatan.
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Pengembangan Kurikulum 2013 di
Madrasah tersebut? Bagaimana pula
implementasinya dalam suatu proses
pembelajaran? Melalui buku
ÒBABONÓ ini Anda akan memperoleh
gambaran secara jelas bagaimanakah
desain, pengembangan, dan
implementasi Kurikulum 2013 di
madrasah dari kerangka konseptual
(teoretis) hingga praktis. Sehingga
dapat memandu Anda sekaligus
mengaptikasikan dalam proses
pembelajaran. Buku ini sangat cocok
untuk lembaga pendidikan
RA/Madrasah semua jenjang, dan juga
lembaga pendidikan umum dalam
rangka mengembangkan Kurikulum
2013 pada lennbaga mereka, juga
cocok bagi tenaga pendidik (guru,
dosen, narasumber, tutor, fasilitator),
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pengawas pendidikan, dan tenaga
kependidikan tainnya. Juga cocok bagi
para mahasiswa pendidikan maupun
non- kependidikan dari semua jenjang
strata S-1 PGSD/PGMI, S-2
PGSD/PGMI, S-1 regular, S-2 maupun
S-3 yang berorientasi pada dunia
pendidikan. *** Persembahan penerbit
Kencana (Prenadamedia Group)
Kurikulum adalah bagian penting
yang tidak dapat dipisahkan dari
sistem pendidikan, dan sangat
menentukan keberhasilan pendidikan.
Ketika berbicara perubahan
kurikulum sudah dapat dipastikan
akan menarik banyak perhatian,
terutama dari orang-orang yang
secara langsung terkena dampak oleh
perubahan kurikulum tersebut. Oleh
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dan tantangan yang datang dari
berbagai pihak, baik dalam
perencanaan, sosialisasi, maupun
dalam pelaksanaannya. Demikian
halnya dengan Kurikulum 2013 Revisi
yang mengintegrasikan empat hal
penting dalam
pengimplementasiannya, yaitu
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK),
Literasi, Keterampilan Abad 21
(Communication, Collaboration,
Critical Thinking and Problem Solving,
dan Creativity and Innovation). Buku
Implementasi Kurikulum 2013 Revisi
ini dapat membantu pengadaan
sumber dalam perubahan kurikulum,
mengingat penerapan Kurikulum
2013 Revisi tidak akan melalui uji
publik maupun uji coba, karena
kurikulum ini dianggap sudah
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pemerintah. Untuk itu, buku ini sangat
penting untuk dimiliki oleh guru,
kepala sekolah, dan seluruh
stakeholder pendidikan.
Jurnal Penelitian "Dwija Utama" ini
merupakan jurnal penelitian yang
mewadai hasil penelitian tindakan
kelas yang dilakukan oleh guru-guru
yang tergabung dalam Forum
Komunikasi Pengembangan Profesi
Guru Pengawas di Surakarta. Pada
Edisi 39 Volume kesembilan ini
memuat enam belas hasil penelitan
dari guruguru dengan latar belakang
disiplin ilmu yang berbeda-beda
sehingga menghasilkan berbagai
macam hasil penelitian yang berbedabeda pula. Akhirnya kami harapkan
hasil jerih payah para guru yang telah
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mereka, dapat berguna bagi dunia
pendidikan pada khususnya dan
berdampak positif pula pada
masyarakat luas.

Nilai-nilai budaya dan pendidikan
bermakna saling menghormati,
bertanggung jawab, memberi nasihat,
menyayangi, memperhatikan,
keterbukaan, kesetian, mencintai,
bekerja keras, beterus terang, nilai
pendidikan religius, ketangguhan dan
kepedulian merupakan inti dari akar
kebudayaan Melayu yang telah
diterapkan dalam kehidupan dan
peradatan sejak ratusan tahun yang
lalu sampai saat ini. Nilai-nilai budaya
dan pendidikan leluhur masyarakat
Melayu tersebut dapat dijadikan
jembatan yang menghubungkan
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pada generasi mendatang. Pada
gilirannya, ilmu dari nilai-nilai leluhur
pun dapat dijadikan semacam simpul
perekat dan pemersatu antargenerasi.
Dalam sejarah perjalanan bangsa
tidak dipungkiri bahwa yang menjadi
perekat dan pengikat kerukunan
bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh,
hidup dan berkembang dalam
kehidupan masyarakat. Nilai-nilai
tersebut telah menjadi pendorong
untuk mencapai tujuan yang dicitacitakan bersama. Begitu pula dalam
halnya koba masyarakat Melayu Pasir
Pengaraian dieratkan dengan sebuah
tradisi bokoba. Dalam koba terdapat
banyak pepatah petitih yang
mengandung nilai-nilai budaya dan
pendidikan yang berguna bagi
generasi muda.
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memandu calon guru IPA maupun
guru IPA yang sudah bertugas di
sekolah-sekolah amat sangat penting.
Buku yang menjadi panduan
bagaimana merancang kurikulum
terpadu di sekolah perlu diperbanyak,
terutama yang berbahasa Indonesia
dan menyediakan contoh-contoh
dalam kurikulum Indonesia. Buku ini
berisi pengetahuan teori dan contoh
praktik memadukan kurikulum
terutama untuk mata pelajaran IPA.
Saya sebagai penulis berharap agar
buku ini bermanfaat bagi calon guru
dan guru IPA di Indonesia.
Pengembangan Kurikulum IPA
Terpadu SMP Tinjauan Filosofis,
Teoretis Dan Contoh Implementasinya
ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam
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Sesuai dengan amanat Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah
diimplementasikan melalui Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),
bahwa guru sebagai agen pembelajar
harus mampu menyajikan proses
pembelajaran secara kontekstual
dengan melibatkan langsung peran
serta peserta didik secara aktif
(student centre). Sebaik apa pun
substansi materi ajar, tetapi jika guru
tidak mampu mengemas secara apik
dalam penyampaiannya, maka
substansi tersebut tidak akan sampai
kepada peserta didik. Dan bahkan,
bisa jadi peserta didik menjadi jenuh,
bosan, dan kurang memiliki
responsibilitas dan antusiasme dalam
proses pembelajaran. Untuk itulah
guru harus mampu meramu
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mendorong aktivitas dan kreativitas
peserta didik. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup

Judul : PERENCANAAN
PEMBELAJARAN Penulis : Dr. Lailatul
Usriyah, M.Pd.I Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 236 Halaman No ISBN :
978-623-5687-44-5 SINOPSIS
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
Pembelajaran merupakan kegiatan
utama dari proses pendidikan.
Pembelajaran yang baik harus
direncanakan dengan baik dan benar.
Hal ini dilakukan agar tujuan
pembelajaran bisa tercapai dengan
maksimal. Guru dan dosen perlu
melakukan berbagai persiapan yang
mendukung tercapainya proses
pembelajaran yang bermutu. Hal
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pembelajaran dengan baik. Buku ini
hadir untuk membekali para guru,
dosen dan tenaga pendidik lainnya
agar memiliki pengetahuan yang
komprehensif tentang perencanaan
pembelajaran. Buku ini membahas
tentang konsep dasar pembelajaran,
model desain pembelajaran,
kurikulum 2013 dan pembelajaran
tematik di SD/MI, perangkat
pembelajaran, pengembangan silabus,
pengembangan RPP KTSP dan K-13,
kompetensi inti kompetensi dasar dan
KKM, pengembangan indikator,
merumuskan tujuan pembelajaran,
pemilihan media sumber belajar dan
alat peraga, pengembangan RPP
tematik, pengembangan penilaian
autentik, profesi guru madrasah. Kami
berharap hadirnya buku ini bisa
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lainnya dalam memahami
perencanaan pembelajaran. Kami
berharap kritik dan saran dari para
pembaca demi perbaikan buku ini
kedapannya.

Perubahan budaya belajar dan
pembelajaran dalam
mengimplementasikan Kurikulum
2013 termasuk dalam mata pelajaran
PAI dan Budi Pekerti menjadi
keniscayaan. Proses belajar dan
pembelajaran menuntut penigkatan
ompetensi lulusan baik dari segi soft
skill maupun hard skill yang meliputi
aspek sikap (attitude), pengetahuan
(Intelektual), dan ketrampulan (Skill).
Dalam kurikulum 2013
mengupayakan perubahan
keseimbangan pengembangan
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utuh dalam pembelajaran. Standar
Proses yang semula terfokus pada
Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi
dikembangkan dengan dilengkapi
pendekatan ilmiah (scientific
approach) melalui tahapan 5M
(Mengamati, Menanya,
Mengekplorasi, Mengasosiasi,
Mengkomunikasikan). Belajar
dikembangkan tidak hanya di ruang
kelas, tetapi juga di lingkungan
sekolah dan masyarakat dan guru
bukan satu-satunya sumber belajar.
Sikap tidak diajarkan secara verbal,
tetapi melalui contoh dan teladan.
Pergeseran dari penilain melalui tes
(mengukur kompetensi pengetahuan
berdasarkan hasil saja), menuju
penilaian otentik (mengukur semua
kompetensi sikap, keterampilan, dan
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efektif semestinya menumbuhkan
daya kreasi, daya nalar, rasa
keingintahuan (curiosity), dan
eksperimentasi-eksperimentasi untuk
menemukan kemungkinankemungkinan baru (meskipun
hasilnya keliru), memberikan
keterbukaan terhadap kemungkinankemungkinan baru, menumbuhkan
demokrasi, dan memberikan toleransi
pada kekeliruan-kekeliruan akibat
kreativitas berpikir itu.
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