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BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
	Seorang anak ingin membuat layang-layang. Tentunya anak bersangkutan perlu merencanakan dan menyiapkan terlebih dahulu semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang tersebut. Apabila tidak dirancang dan diperlukan secara lengkap, tentunya anak tersebut akan mengalami kesulitan menyelesaikan pembuatan laying-layang tesebut. Demikian juga halnya dengan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan, diperlukan perencanaan terlebih dahulu.
	Dalam unit 2 mata kuliah Belajar dan Pembelajaran di SD/MI ini, kita akan membelajari prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik. Rencana pembelajaran merupakan bagian dari kurikulum, sehingga pembelajaran yang mendidik perlu dirancang pada saat menyusun kurikulummata pelajaran oleh setiap guru. Kita  akan membelajari secara khusus tentang prinsip penyususnan kurikulum sesuai dengan landasan yuridis dan standar nasional pendidikan (standar isi dan standar kompetensi lulusan) yang menunjang pencapaian kom[petensi Dasar 2 (menguasai prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik).
	Secara berturut-turut pada tiap subunit dari unit 2 ini, kita akan mempelajari secara garis besar landasan yuridis dan prinsip perencanaan pembelajaran serta implikasi pedagogiknya dalam pembelajarn yang mendidik di SD/MI. pada tiap subunit akan di bahas topic-topik yang didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh penanggung jawab pendidikan mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat kabupaten/kota, disertai sejumlah latihan yang harus kita kerjakan secara individual atau secara berkelompok. Setiap selesai mempelajari satu subunit, anda diminta untuk mengerjakan soal latihan tersebut secara individual , keudian menilai sensiri hasil-hasil belajar berdasarkan rambu-rambu yang disediakan. Sangat di harapkan penggunaan rambu-rambu jawaban yang disediakan pada bagian akhir tiap subunit pemahaman yang diperoleh sesuai dengan di harapkan. Hal ini perlu diperhatikan, karena keberhasilan kita sebagai seorang guru dalam mengelola pembelajaran di SD/MI sangat ditentukan oleh pemahaman tentang teori-teori belajar dan implikasi pedagogiknya. 
	Keberhasilan kita sebagai seorang guru dalam mengelola pembelajaran di SD/MI sangat ditentukan oleh pemahaman tentang prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran yang mendidik dan implikasi.pedagodiknya.

I.2. Rumusan Masalah
	1. Apa saja landasan yuridis perencanaan pembelajaran tersebut?
	2. Apa saja prinsip perencanaan pembelajaran tesebut?
I.3. Tujuan
	1. Untuk mengetahui apa saja itu landasan yuridis perencanaan pembelajaran
	2. Untuk mengetahui prinsip perencanaan pembelajaran\










BAB II
PEMBAHASAN
II.1. LANDASAN YURIDIS PERENCANAAN PEMBELAJARAN
Proses pemblajaran pada suatu satuan pendidikan harus memenuhi standar tertentu sehinggga harus direncanakan. Perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, dan strategi pembelajaran inilah yang biasa disebut kurikulum. Didalam pendidikan formal seperti di SD/MI, standar yang menjadi acuan dalam merencanakan dan mngatur proses pembelajaran adalah visi, misi, dan tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional.
Visi pendidikan Nasional adalah mewujudkan system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampudan proaktif menjawab tantangan Zaman yang selalu berubah.
Misi pendidikan nasional adalah:
1.	Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan meperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, 
2.	Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat Nasional, regional, dan internasional;
3	Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global;
4	Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir ayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
5.	Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
6.	 Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga Pendidikan sebagai pusat pembudayaan  ilmu pengetahuan, keterampila, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan
7.	Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Penjelasan umum PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan)


Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, perlu dilakukan berbagai hal sebagai bagian reformasi pendidikan antara lain sebagai berikut.
1)	 Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yag berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam poses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik.
2) 	Adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebaga sumber daya pembangunan,menjadi paradigma manusia sebagai subek pembangunan secara utuh. Proses pendidikan harus mencakup: (a) Penumbuh kembangan keimanan, ketaqwaan,(b) Pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi dan keprbadian, (c) Penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, (d) Pengembangan penghayatan apresiasi dan ekspresi, (e) Pembentukan manusi yang sehat jasmani dan rohani.
3) 	Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi degan lingkungan social-culturalnya dan pada giliranya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya.
4)	Dalam rangka mewujudkan misi dan menjalan kan visi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidkan, yang antara laen meliputi criteria dan criteria minimal berbagai aspek yang terkait degan penyelenggaraan pedidikan.Dalam kaitan ini, kritera dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewukudkan: (a) Pendidikan ynag berisi muatan yang seimbang dan holistic; (b) Proses pembelajaran yang demokerasi, yang mendidik memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (c) Hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (d) Berkembangnyaprofesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (e) Tersedianya sarana dan prasarana belajar yang meungkinkan berkebangnya potensi pserta didik secara optimal; (f) Berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (g) Terlaksananya evaluasi, akreditas dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.


Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelolaan, penylenggaraan, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar pendidikan nasional juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas public dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional. Sedangkan di dalam standar nasional pendidikan ditetapkan sejumlah criteria minimal tntang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai  dengan karakteristik dan kekhasan programnya.



Bab II pasal 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional sebagai berikut:
Pasal 2
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi pesreta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak muli, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Sesuai dengan dasar, fungsi dan tujuan seperti, diamanatkan di dalam pasal 2 dan 3 UU Nomor 220 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional, dapat dkatakan bahwa pendidikan nasional yang bermutu hendakya di arahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yangdemokratis serta bertanggung  jawab.
























Sesuai dengan dasar, fungsi dan tujuan seperti diamanatkan didalam pasal 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasianal, dapat di katakan bahwa pendidikan nasional  yang bermutu hendaknya diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Artinya, seluruh kegiatan pemmblajaran yang berlangsung disekolah, mulai dari jenjeng pendidikan dasar sampai pada jenjang pendidikan tinggi diarahkan untuk pencapaian tujuan pendididkan nasional tersebut. 
Sebagai rancangan dan pengaturan proses pembelajaran, kurikulum dapat difungsikan secara ideal insruksional, empirical, dan oprasional. Sebagai kurikulum ideal berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan tujuan, isi, bahan, dan strategi pada setiap proses pemblajaran yang berlangsung. Secara idal, kurikulu berfungsi mengarahkan proses pembelajaran agar tatap ssuai dngan amanat undang undang dasar 1945; scara instruksional, kurikulum berfungsi mengarahakan agar proses pemblajaran pada suatu satuan pendidikan relative sama dengan proses pembelajaran pada satuan pendidikan lainnya; secara operasional, kurikulum berfungsi mengarahkan proses pemblajaran agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oleh karena karakteristik individual pesrta didik berakar pada berbagai faktor. Slavin (1994:114-118) menjelaskan sejumlah faktor yang mempengaruhi keragaman karakteristik individual peserta didik seperti di rangkum dalam gambar 1 berikut ini: 
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Gambar 1 Keragaman karakteristik individual peserta didik
(Adaptasi dari Slavin, 1994: 115)
Oleh karena karakteristik individual bervariasi terutama dalam hal variasi kelas social, etnik, ilayah, geografis agama, gender dan kemampuan/ketidak-mampuan setiap peserta didik, maka rencana dan pengaturan proses pembelajaran di sekolah perlu disesuaikan:




BAB X
KURIKULUM
Pasal 36
(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
(3) Kurikulum disusun sesui dengan jenjang pendidikan dalam keragka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 
a. peningkatan iman dan taqwa;
b. pningkatan ahlak mulia;
c. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. tuntutan dunia kerja;
g. pekembangan ilmu pengetahuan, tekhnologo, dan seni;
h. agaa;
i. dinamika perkebangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
(4) kesatuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
(UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)


































BAB X
KURIKULUM
Pasal 37
(1) Kurikulum  pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan;
c. bahasa;
d. matematika;
e. ilmu engetahuan alam;
f. ilmu pengetahuan social;
g. seni dan budaya;
h. pendidikan jasmani dan olahraga;
i. keterampilan/kejuruan; dan 
j. muatan local.
(2)  Kurikulu pendidikan tinggi wajib memuat:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan; dan 
c. bahasa.
(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 38 
(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar  dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah 
(2) Kurikulu pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi.












	








	Dalam wacana psikologis, tiap peserta didik yang terlibat dala proses pembelajaran memiliki potesi psikologis untuk tumbuh-kembang. Di dalam diri tiap peserta didik terdapat kemampuan (abilities) dan ketidak mampuan(disabilities). Kemampuan-kemapuan psikologis tersebut harus dikembangkan oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Oleh sebab itu dalam merencanakan proses pembelajaran perlu diperhatikan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, terutama yang berkaitan dengan aktivitas belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar seperti motivasi, minat, kecerdasan dan potnsi psikis lainnya.Secara sosiologis dan antropologis, peserta didika adalah individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat.Tiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik tertentu sebagai konsekuensi nilai-nilai budaya yang berkembang dan dianut oleh setiap anggota masyarakat bersangkutan. Karakteristik sosiologis dan antropologis ini turut mempengaruhi proses pembelajaran, sehingga dalam merancang kurikulum perlu dipertimbangkan pula keragaman karakteristik individual peserta didik sebagai konsekuensi dari keragaman karakteristik sosiologis dan antropologis masyarakat dari mana peserta didik itu berasal.Menurut penjelasan Owens(1991: 62) bahwa keragaman karakteriastik identitas ndividual ini dapat dibedakan dalam beberapa kelompok sesuai peran dan status masing-masing. Secara mikro ada 2 kelompok kerja utama di sekolah ; di satu sisi ada individu yang berperan sebagai pendidik atau guru (melakukukan pekerjaan mengajar), di sisi lain ada individu yang berperan sebagai peserta didik (melakukan pekerjaan belajar). Secara natural antara ke dua kelompok kerja tersebut terjadi iteraksi atau transaksi social dan transaksi akademik atau intelektual. Lingup interaksi atau transaksi individu di sekolah tidak dapat dilepas dari karakteristik budaya masyarakat disekitarnya. Lingkup interaksi atau tansaksi individu di sekolah di gambarkan sebagai berikut.
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II.2. PRINSIP PERENCANAAN PEMBELAJARAN
Pada prinsipnya pengembangan kurikulum merupakan perencanaan proses pembelajaran pada suatu satuan pendidikan yang sesuai dengan standar tertentu yang telah ditetapkan. Pengembangan kurikulum tersebut berisi rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan, dan strategi pembelajaran yang diberlakukan pada setiap satuan pendidikan. Di dalam pendidikan formal seperti di SD/MI, standar yang menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum adalah tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam perenmcanaan pembelajaran yang mendidik atau dalam pengembangan kurikulum di SD/MI (termasuk pula dalam satuan pendidikan lainnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah) adalah seperti tertera pada gambar 3 berikut ini.
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Gambar 3 Prinsip Pengembangan Kurikulum
(Disadur dari pusat perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001)



	Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum hendaknya dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
	Prinsip Beragam dan Terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak deskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status social, ekonomi, dan gender.
	Prinsip Tanggap Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni (ipteks)

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikembangkan secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar serta peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
	Prinsip Relevan Dengan Kebutuhan Kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan social, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaannya.
	Prinsip Menyeluruh dan Berkesinambungan

Substansi kurikulum yang dikembangkan harus mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.
	Prinsip Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pemberdayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
	Prinsip Seimbang Antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara operasional, pengembangan kurikulum harus mengacu pada ha-hal sebagai berikut.
	Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia.

Keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh.
	Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.

Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal.
	Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan.

Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup.
	 Tuntutan Pengembangan Daerah dan Nasional.

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional.
	Tuntutan dunia kerja.

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja.
	Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni (ipteks)

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan dimana ipteks berperan sebagai penggerak utama perubahan.
	Agama

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kurikulum umat beragama.
	Dinamika perkembangan social.

Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas.
	Persatuan Nasional dan Nilai-nilai kebangsaan

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.
	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik social budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian budaya.
	Kesetaraan Jender

Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender.
	Karakteristik Satuan Pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan cirri khas satuan pendidikan..
	setiap mata pelajaran disusun deskripsi dan silabusnya yang mencakup standar kompetensi dasar, pengalaman belajar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indicator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat/belajar.  
Prinsip penyusunan silabus mata pelajaran dirangkum dalam gambar berikut ini :
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GAMBAR 4 PRINSIP PENYUSUNAN SILABUS MATA PELAJARAN








Penyusunan silabus mata pelajaran dengan penjelasan sebagai berikut :
	Ilmiah, artinya keseluran materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara benar keilmuan, terutama ilmu pendidikan dan pemberlajaran.

Relevan, artinya cakupan, kedalaman, tingakatkesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingakat perkembangan fisik, intelektual, social, emosional, dan spiritual peserta didik.
Sistematis, artinya komponen-kompenen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.
Konsisten, artinya adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indicator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, kegioatan pembelajaran, dan system penilaian .
Memadai, artinya cakupan indicator, materi pokok pengalaman belajar, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan system penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi belajar.
Actual dan konstektual artinya cakupan indicator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan system penialain memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni muthir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.
Menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (koginif, afektif, psikomotor)
Disamping beberapa prinsip diatas, berkaitann dengan teori belajar yang diungkapkan skinner, perlu pula diperhatikan prinsip-prinsip berikut ini.
	Prinsip pengukuhan atau pengukuhan (reinforcement)

Reinforcen atau penguat yaitu stimuli yang meningkatkan peluang muncul respon. Skinner memilah penguat bersifat primer dan digeneralisasi, penguat primer adalah stimuli yang diperkuat tanpa perlu belajar. Penguat digeneralisasi yaitu stimuli netral tetapi karena setelah berulang kali di pasangkan dengan sejumlah penguat dalam berbagai situasi, akhirnya menjadi penguat bagi perilaku tertentu. Ada penguat positif dan negative, penguat positif yaitu stimuli peningkat munculnya respon ketika stimuli enak ditambahkan pada situasi, sedangkan penguat negative yaitu stimuli peningkat munculnya repon saan stimuli jelek di singkirkan.
	Prinsip penguat dan hukuman

Penguat positif berupa senyuman, anggukan, dan member nilai bagus. Penguat negative (melegakan) yaitu menyingkirkan stimuli ancaman di keluarkan dari kelas atu sekolah, ancaman mempperoleh niali gagal atau tidak lulus, atau menghindarkan pembelajar dari malu.
	Prinsip aversive control atau pengendali perilaku yang sangat di benci

Aversive control adalah jenis penguat negative yang sering kali di gunakan sebagai pengganti hukuman.
	Prinsip shaping atau pembentukan perilaku kompleks 

Shaping adalah teknik membelajarkan agar individu dapat mengkinerjakan perilaku kompleks yang belum terkuasai.
	Prinsip jadwal penguatan.

Jadwal penguatan yaitu pola dan cara penguatan dilakukan berupa jadwal perlakuan penguatan. Pola penjdwalan diantaranya lewan continuous reinforcement (partial), yaitu tiap respon yang benar dilakukan diberi penguatan, dan intermittent (partial) reinforcement yaitu sebagian (bukan keseluruhan) respon yang benar diberi penguatan.









BAB III
PENUTUP
III.1. Kesimpulan
		Dari materi yang kami bahas dapat kami tarik kesimpulan bahwa dalam proses pembelajarn kita harus memiliki prinsip dalam perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini kita harus memahami tentang landasan yuridis perencaanaan pembelajaran yang berisikan tentang visi, misi dan tujuan pendidikan yang di tetapkan dalam undang-undang tentang system pendidikan nasional. Selain itu pula mempunyai prinsip perencanaan pembelajaran yaitu pada prinsipnya mengembangkan kurikulum yang merupakan perencanaan proses pembelajaran pada suatu kesatuan pendidikan yang sesuai dengan standar tertentu yang telah ditetapkan. 
	Adapun prinsip-psrinsip yang harus di pahami yaitu diantaranya : prinsip beragam dan terpadu, prinsip tanggap terhadap perkmbangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), prinsip releva dengan kebutuhan kehidupan, prinsip menyeluruh dan berkesinambungan, prinsip belajar sepanjang hayat, prinsip seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingtan daerah.
	Secara pengembangan operasional, pengembangan kurikulum harus mengacu pada hal-hal diantaranya peningkatan imam dan takwa serta akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemauan peserta didik, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, tuntutan pengembangan daerah dan nasional, tututan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), agama, dinamika perkembangan social, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, kondisi social budaya masyarakat setempat, kesetaraan jender, dam karakteristik satuan pendidikan.
III.2. Saran
	Dari materi yang kami bahas kami bisa memberikan sedikit saran bahwa dalam kita melakukan proses pembelajaran hendaknya kita melakukan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu supaya setiap melakukan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, selain itu pula kita hrus memiliki prinsip perencanaan pembelajaran, dan memahami tentang landasan yuridis perencanaan pembelajaran.
	Demikian saran yang kami berikan, semoga bisa di jadikan acuan agar kita bisa lebih baik lagi untuk memajukan pendidikan agar tercapai tujuan yang sesuai dengan keinginan. Jika ada salah kata-kata dalam penulisan makalah kami ini tolong di maklumi karena kita juga sama-sama belajar untuk yang terbaik, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun, agar bisa lebih baik lagi untuk mmbuat makalah lagi 


