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Kata Pengantar 

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah yang mahakuasa, bahwa 

aplikasi RPP Merdeka Belajar  telah diluncurkan dan diikuti dengan 

Bimtek. Untuk mempermudah penggunaan bagi para pengguna 

aplikasi ini, maka diterbitkan buku petunjuk penggunaannya. Dengan 

terbitnya buu petunjuk ini, diharapkan semua guru dan pihak yang 

memanfaatkan aplikasi RPP Merdeka Belajar dapat belajar secara 

mandiri  dengan cepat. 

Kepada seluruh pengguna aplikasi RPP Merdeka belajar ini dimohon 

mempelajarai dulu secara seksama buku petunjuk sebelum 

menggunakan, agar memperkecil peluang kesalahan. Aplikasi ini 

berbasis program Microsoft excell, dengan memanfaatkan beberapa 

fitur sederhana. Untuk bisa menggunakan aplikasi ini, diharapkan 

pengguna sudah memiliki sedikit kemampuan dasar program 

Microsoft Excell. Namun demikian jika terjadi masalah atau kendala 

dalam penggunaannya harap menghubungi Layanan konsumen atau 

laporan aduan ke 081228491968 atau email: 

smpn1jatisrono.wng.gmail.com atau bisa di buka di website : 

http://smpn1jatisrono.sch.id 

Semoga bermanfaat dan memperlancar tugas perencanaan Anda. 

 

 

 

http://smpn1jatisrono.sch.id/
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1. Membuka Menu 

Aplikasi ini menggunakan dua menu utama, yaitu menu pada file 
PROTA PROMES dan file silabus yang terdiri dari integrasi 10 file 
silabus. 
Untuk memulai aplikasi ini, lakukan langkah sebagai berikut : 

1. Dobel klik file PROTA PROMES, hingga muncul menu seperti 
berikut ini : 

  
2. Dari menu ini Anda bisa memulai melakukan operasi 

Perhitungan minggu efektif, prota dan promes dengan cara 

klik sesuai kelas yang diampu. 

3. Untuk mengaktifkan file silabus, Anda tinggal memilih  menu 

silabus dengan klik tombol KD 1 sampai dengan KD 10 sesuai 

KD yang akan Anda kerjakan, sehingga akan muncul menu 

sepeerti di bawah ini : 
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2. Pengisian Identitas 

Sebelum melakukan form isian lainnya, langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah pengisian identitas guru dan kepala sekolah dengan 

sebagai berikut : 

1. Klik tombol data guru KS seperti di bawah ini,  

 
 

2. Isikan data guru dan kepala sekolah sesuai kebutuhan pada 

lembar kerja tersebut, seperti contoh di bawah ini : 

 
3. Kembali ke menu utama dengan klik tombol menu 
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3. Perhitungan Minggu Efektif 

Untuk  memulai melakukan perhitungan minggu efektif, langkahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Klik menu minggu efektif pada kelas 7-8 atau kelas 9, sesuai 

kebutuhan seperti di bawah ini 

 
2. Selanjutnya akan muncul seperti di bawah ini, dan Anda 

tinggal mengisi sesuai Kalender Pendidikan di Sekolah Anda. 

Pertama-tama Anda harus mengisi berapa jumlah jam mengajar 

anda perminggunya, pada bagian kanan atas, lalu mengisi 

berapa minggu efektif pada tiap bulannya. 
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4. Pengisian Program Tahunan 
1. Klik tombol menu Prota berwarna biru, seperti di bawah ini 

 
2. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini, lalu isilah KD dan 

jumlah jam sesuai kebutuhan 

 
 

3. Setelah itu, kembali ke menu utama dengan klik tombol menu 
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5. Pengisian Program Semester  
1. Klik tombol Program semester dengan memilih semster 1 atau 

semester 2 pada keas Anda mengajar, seperti di bawah ini 

 
2. Setelah muncul lembar kerja program semester lalu isikan 

jumlah jam tiap minggunya pada kolom, dan otomastis kolom 

akan terarsir dengan sendirinya. Di sini anda sudah tidak perlu 

lagi mengisi KD karena sudah terhubung dengan lembar Prota. 

 
3. Jika sudah selesai megisi maka silakan kembali ke menu utama 

dengan klik tombol menu. 
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6. Pembuatan silabus 
1. Untuk memulai pembuatan silabus, klik salah satu tombol KD 

sesuai kebutuhan, dan akan muncul menu seperti di bawah ini. 

Lalu klik tombol silabus. 

 
2. Pada form ini anda sudah tidak perlu lagi mengisi Komoetensi 

dasar dan alokasi waktu utama, karena sudah terhubung 

dengan prota dan promes. Setelah itu isilah silabus sesuai 

dengan form yang ditentukan. Jika ada indikator yang tidak 

terisi maka baris yang kosong disembunyikan dengan cara klik 

kanan pada baris tersebut, lalu klik Hide. Semua isian pada 

silabus ini akan otomatis terisikan pada form rancangan 

penilaian, kisi-kisi soal, dan kartu soal sesuai dengan ciri khas 

masing-masing. 
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7. Edit Rancangan penilaian  
1. Setelah silabus terisi, sesungguhnya Rancangan penilaian otomatis 

sudah terisi dengan sendirinya. Untuk mengedit Rancangan 

penilaian anda tinggal mengisikan nomor pada kolom nomor 

indikator.

 
2. Jika ada baris yang tidak terisi, maka baris tersebut harus 

disembunyikan, dengan cara klik pada baris tersebut, lalu dobel 

klik, dan pilih Hide. 
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8. Pengisian Kisi-kisi Penilaian 

Pengetahuan 
1. Klik tombol Kisi Peng, seperti di bawah ini 

 
2. Akan muncul sheet Kisi-kisi soal pengetahuan. Untuk 

menyempurnakan kisi-kisi, maka Anda harus mengisi 
stimulus soal pada kolom stimulus, nomor soal dan ranah 
kognitifmya. Indikator soal otomatis akan terisi dengan 
sendirinya. 

 
 

3. Sama seperti silabus dan rancangan penilaian, jika ada 
baris yang kosong maka baris tersebut disembunyikan 
dengan cara klik kanan pilih hide. 

4. Jika sudah selesai maka klik tombol menu utama. 
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9. Pengisian Kisi-kisi Penilaian 
Ketrampilan  

Untuk mengisi kisi-kisi penilaian pengetahuan cara sama 

seperti dengan cara pengisian kisi-kisi penilaian ketrampilan. 

1) Klik tomnol kisi ketr 

 
2) Lalu isikan stimulan, no soal dan ranah penilaian.

 
3) Sama seperti rancangan penilaian pengetahuan,  baris 

yang kosong maka baris tersebut disembunyikan dengan 
cara klik kanan pilih hide. 

4) Jika sudah selesai maka, kembali  menu utama. 
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10. Pengisian Bahan Mentah Soal  
Untuk mendapatkan kartu soal sesuai ketentuan, maka bahan 

mentah soal harus diisikan pada sheet soel mentah, seperti 

berikut ini : 

1) Pilih tombol soal mentah 

 
2) Lalu isikan rumusan soal, stimulan dan pilihan 

ajwabannya. Soal yang disediakan adalah khusus soal 

pilihan ganda. 

 
3) Jika sudah selesai kembali ke menu. 
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11. Cetak Kartu Soal 

Jika sheet soal mentah telah terisi, kini Anda telah memiliki 
kartu soal sesuai dengan kisi-kisi. Pada sheet ini Anda sudah 
tidak perlu melakukan isian atau edit apapun. Anda tinggal 
memanfaatkan kartu soal ini untuk dicetak atau disimpan 
dalam bentuk file .pdf. Adapun langkahnya adalah sebagai 
berikuT: 

1) Klik tombol kartu soal 

 
2) Setelah muncul sheet kartu soal, maka Anda tinggal 

memasukkan angka no 1 dan seterusnya pada sel yang ditunjuk. 
Maka akan muncul di layar kartu soal pada nomor tersebut. 
Selanjutnya Anda tinggal menyimpan dalam bentuk pdf atau di 
cetak. 
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12. RPP  
Produk  utama dari aplikasi ini sebenarnya adalah RPP. Oleh 

karena itu, aplikasi ini menyediakan produk RPP dengan 

berbagai model pembelajaran sesuai dengan panduan 

pembeajaran berupa RPP dengan model saintifik, discovery, 

inquiry, problem based earnenin dan project based learning. Di 

samping itu juga disediakan model pembelajaran kooperatif 

beserta turunannya, pembelajaran STEM, Quantum Teaching, 

SAVI dan muliple intelligences. Anda tinggal memiih model 

pembelajaran yang sesuai. Untuk mengedit RPP yang 

diperlukan hanya edit pada isian Materi Pelajaran. 

Untk mencetak RPP langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Pilih model RPP yang Anda inginkan dan klik tombolnya. 

 
2) Edit pada bagian materi pokok. 

3) Cetak atau simpan dalam bentuk fil pdf. 
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Contoh RPP Model PBL 
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Contoh RPP Model saintifik 
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Conoth RPP Saintifik PJJ 
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13. Cetak out put  

Seluruh menu dalam aplikasi ini dapat dicetak dengan ukuran 

kertas A4. Form yang dapat dicetak dari aplikasi ini adalah  

1) Perhitungan minggu efektif 

2) Program tahunan 

3) Program semester 1  

4) Progam semester 2 

5) Silabus 

6) Rancangan strategi penialian 

7) RPP berbagai model pembelajaran baik PTm maupun PJJ 

8) Kisi-kisi soal pengetahuan 

9) Kisi-kisi soal keterampilan 

10) Kartu soal. 

 

 Jika terjadi masalah atau ingin mendapatkan 

keterangan lebih lanjut silakan hubungi atau 

kunjungi  kontak aduan : 

Phone : 081228491968 

Email : smpn1jatisrono.wng@gmail.com 

Website : http://smpn1jatisrono.sch.id 

 

mailto:smpn1jatisrono.wng@gmail.com
http://smpn1jatisrono.sch.id/

