
ALUR TUJUAN 
PEMBELAJARAN



Secara umum, ada 2 langkah besar
dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran:
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1. Penyusunan Alur & 
Tujuan Pembelajaran

2. Pengembangan Modul 
Ajar

Capaian Pembelajaran
Ditetapkan oleh Pemerintah

Disusun dalam fase-fase

Beberapa pathways menuju CP disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah

Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis
menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun
secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari
ke hari

Seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar
aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran
dicapai siswa

Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode
terdiferensiasi



Konsep Alur Tujuan Pembelajaran

• Capaian Pembelajaran (CP) adalah kompetensi yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa di akhir fase. CP terdiri dari 6 fase (A-F) atau tahapan 

yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, 

SMA). 

• Fase tersebut adalah: Fase A (kelas 1 – 2), Fase B (kelas 3 – 4), Fase C (kelas 

5- 6),  Fase D (kelas 7- 9), Fase E (kelas 10), dan Fase F (kelas 11 – 12)

CAPAIAN 
PEMBELAJARAN

ALUR 
PEMBELAJARAN

• Alur Pembelajaran (AP) adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang 
tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut 
urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun 
secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
dari hari ke hari untuk mengukur CP. 
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1. Penyusunan Alur & 
Tujuan Pembelajaran

Capaian Pembelajaran

Alur Pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran

sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu Capaian Pembelajaran.

- Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir

fase tersebut.

- Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan

pembelajaran dari waktu ke waktu.

Catatan Penting!

• Guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing, yang 

terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. 

• Pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai

contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan, 

dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar.



Konsep Alur Tujuan Pembelajaran



Contoh Alur Tujuan Pembelajaran
Domain: BILANGAN
Capaian Pembelajaran: Di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat (eksponen) dan logaritma,
serta menggunakan barisan dan deret (aritmetika dan geometri).
Materi Eksponen dan Logaritma Modul JP
B.1 Siswa mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang. 2 1
B.2 Siswa mampu menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif untuk menyederhanakan ekspresi pangkat. 2 3
B.3 Siswa mampu menyatakan bilangan rasional ke dalam bentuk pangkat bilangan negatif. 2 1
B.4 Siswa mampu menyatakan bilangan akar ke dalam bentuk pangkat pecahan. 2 1
B.5 Siswa mampu menyederhanakan ekspresi yang memuat pangkat pecahan dan pangkat negatif. 2 3
B.6 Siswa mampu menyelesaikan persamaan eksponensial 2 3
B.7 Siswa mampu menjelaskan definisi dari logaritma dan mengaitkannya dengan eksponen. 3 1
B.8 Siswa mampu menerapkan sifat-sifat logaritma untuk menyederhanakan ekspresi logaritma 3 4
B.9 Siswa mampu menyelesaikan persamaan logaritma 3 3
B.10 Siswa mampu memodelkan permasalahan di kehidupan nyata ke dalam persamaan logaritma, kemudian menentukan 

penyelesaiannya
3 2



Contoh Alur Tujuan Pembelajaran

Domain: BILANGAN
Capaian Pembelajaran: Di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat (eksponen) dan logaritma,
serta menggunakan barisan dan deret (aritmetika dan geometri).
Materi Barisan dan Deret Modul JP
B.11 Siswa mampu mengkategorikan suatu pola bilangan sebagai barisan aritmatika atau barisan geometri 1 1
B.12 Siswa mampu mengkonstruksi rumus dari suatu barisan aritmatika 1 1
B.13 Siswa mampu mengkonstruksi rumus dari suatu barisan geometri 1 1
B.14 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan barisan aritmatika dan geometri 1 4
B.15 Siswa mampu menuliskan permasalahan kehidupan nyata ke dalam pola barisan aritmetika atau barisan geometri, serta

menentukan penyelesaiannya
1 2

B.16 Siswa mampu menjelaskan deret aritmatika dengan mengaitkan pemahamannya terhadap barisan aritmatika dan mampu
menjelaskan deret geometri dengan mengaitkan pemahamannya terhadap barisan geometri

1 1

B.17 Siswa mampu mengkonstruksi rumus deret aritmatika 1 1
B.18 Siswa mampu mengkonstruksi rumus deret geometri 1 1
B.19 Siswa mampu menyelesaikan persoalan matematika yang berkaitan dengan deret aritmatika dan deret geometri 1 3
B.20 Siswa mampu menuliskan permasalahan di kehidupan nyata ke dalam bentuk deret aritmatika dan geometri, dan 

menentukan penyelesaiannya.
1 2

Total 39

Contoh Alur Tujuan Pembelajaran



SAMPAI JUMPA DI 
MATERI SELANJUTNYA!


