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A. Latar Belakang
Ada ungkapan menggelitik yang acapkali muncul seiring perubahan penguasa negeri ini
yakni �ganti menteri ganti kurikulum�, Nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak
kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah
berulangkali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975,
1984, 1994, dan 2004, serta yang terbaru adalah kurikulum 2006. Perubahan tersebut
merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya,
ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum
sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai
dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.
Dari perspektif historis dari masa ke masa, determinan paradigma politik dan kekuasaan
yang secara bersama-sama mewarnai dan mempengaruhi secara kuat sistem pendidikan
Indonesia selama ini. Corak sistem pendidikan suatu Negara pada gilirannya kembali
pada stakeholder yang paling berkuasa dalam pengambilan kebijakan. Pada tataran ini,
maka sistem politiklah yang berkuasa. Siapa yang berkuasa pada periode tertentu akan
menggunakan kekuasaannya untuk menentukan apa dan bagaimana pendidikan
diselenggarakan. Kecenderungan inilah yang kemudian turut menjadi penguat pada apa
yang kemudian disitilahkan �ganti menteri ganti kebijakan�, termasuk didalamnya
kurikulum pendidikan, sebab muatan-muatan politis, value, ideologi, maupun tujuantujuan tertentu yang diinginkan penguasa acapkali juga disetting sedemikian rupa dalam
kerangka kurikulum.
Dalam pandangan klasik, lebih menekankan kurikulum dipandang sebagai rencana
pelajaran di suatu sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di
sekolah, itulah kurikulum. George A. Beauchamp (1986) mengemukakan bahwa : � A
Curriculun is a written document which may contain many ingredients, but basically it is
a plan for the education of pupils during their enrollment in given school�. Dalam
pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau

sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh Caswel
dan Campbell (1935) yang mengatakan bahwa kurikulum �� to be composed of all the
experiences children have under the guidance of teachers�. Dipertegas lagi oleh
pemikiran Ronald C. Doll (1974) yang mengatakan bahwa : � �the curriculum has
changed from content of courses study and list of subject and courses to all experiences
which are offered to learners under the auspices or direction of school�.
Untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, Hamid Hasan (1998)
mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:
1. kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian,
khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.
2. kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai
suatu ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.
3. kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum
sebagai suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.
4. kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekwensi dari kurikulum sebagai
suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan
perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.
Sementara itu, Purwadi (2003) memilah pengertian kurikulum menjadi enam bagian : (1)
kurikulum sebagai ide; (2) kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai
pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum; (3) kurikulum menurut persepsi
pengajar; (4) kurikulum operasional yang dilaksanakan atau dioprasional kan oleh
pengajar di kelas; (5) kurikulum experience yakni kurikulum yang dialami oleh peserta
didik; dan (6) kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum. Dalam perspektif
kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: �Kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu�.
Kurikulum memiliki lima komponen utama, yaitu : (1) tujuan; (2) isi/materi; (3) metode
atau strategi pencapain tujuan pembelajaran; (4) organisasi kurikulum dan (5) evaluasi.

Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara
jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
bahwa : � Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab�. Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan
pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada
tujuan umum pendidikan berikut:
� Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut.
� Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut.
� Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan
mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
� Tujuan pendidikan institusional tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan
kurikuler; yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap mata pelajaran yang
dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan.
Tujuan pembelajaran merupakan tujuan pendidikan yang lebih operasional, yang hendak
dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran dari setiap mata pelajaran. Pada tingkat
operasional ini, tujuan pendidikan dirumuskan lebih bersifat spesifik dan lebih
menggambarkan tentang �what will the student be able to do as result of the teaching
that he was unable to do before� (Rowntree dalam Nana Syaodih Sukmadinata, 1997).
Tujuan pendidikan tingkat operasional ini lebih menggambarkan perubahan perilaku
spesifik apa yang hendak dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran. Merujuk
pada pemikiran Bloom, maka perubahan perilaku tersebut meliputi perubahan dalam
aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran

pada tingkat operasional ini akan menentukan terhadap keberhasilan tujuan pendidikan
pada tingkat berikutnya.
Terlepas dari rangkaian tujuan di atas bahwa perumusan tujuan kurikulum sangat terkait
erat dengan filsafat yang melandasinya. Jika kurikulum yang dikembangkan
menggunakan dasar filsafat klasik (perenialisme, essensialisme, eksistensialisme) sebagai
pijakan utamanya maka tujuan kurikulum lebih banyak diarahkan pada pencapaian
penguasaan materi dan cenderung menekankan pada upaya pengembangan aspek
intelektual atau aspek kognitif. Apabila kurikulum yang dikembangkan menggunakan
filsafat progresivisme sebagai pijakan utamanya, maka tujuan pendidikan lebih diarahkan
pada proses pengembangan dan aktualisasi diri peserta didik dan lebih berorientasi pada
upaya pengembangan aspek afektif. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan
filsafat rekonsktruktivisme sebagai dasar utamanya, maka tujuan pendidikan banyak
diarahkan pada upaya pemecahan masalah sosial yang krusial dan kemampuan bekerja
sama. Sementara kurikulum yang dikembangkan dengan menggunakan dasar filosofi
teknologi pendidikan dan teori pendidikan teknologis, maka tujuan pendidikan lebih
diarahkan pada pencapaian kompetensi.
Berbagai alasan atau rasionalisasi yang menjadi pangkal kurikulum senantiasa berubah
dari periode ke periode adalah suatu hal alamiah seiring perkembangan zaman.
Kurikulum merupakan salah satu bagian penting dari sistem pendidikan suatu Negara.
Dalam pada itu, maka apa-apa yang mempengaruhi penyelenggaraannya secara langsung
juga turut mempengaruhi penyusunan dan pengembangan kurikulum itu sendiri.
Kurikulum sebagai bagian inti dari kerangka apa-apa yang dididikkan/diajarkan dalam
sebuah proses pendidikan menjadi sesuatu yang amat tendensial dalam pencapaian tujuan
pendidikan nasional. Makalah ini disusun untuk mengenal lebih mendalam dan
mencermati kurikulum pendidikan kita dari periode ke periode sekaligus
memperbandingannya, sehingga sebagai pelaku pendidikan tulisan ini diharapkan dapat
menjadi bahan diskusi solutif untuk memahami pokok permasalahan pendidikan
Indonesia dalam perspektif kurikulum
B. Periode Tahun 1945 Sampai Tahun 1968 (Masa Kemerdekaan dan Pemerintahan Orde
Lama)
1. Kurikulum 1947, �Rentjana Pelajaran 1947�

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa
Belanda �leer plan� artinya rencana pelajaran, istilah ini lebih popular dibanding
istilah �curriculum� (bahasa Inggris). Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis,
dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan
ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan
�Rentjana Pelajaran 1947�, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah
kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950.
Bentuknya memuat dua hal pokok:
a. Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya,
b. Garis-garis besar pengajaran.
Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan
kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan
sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem
pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam
semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development
conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang
merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi
Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan
adalah : pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran
dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan
jasmani.
2. Kurikulum 1952, �Rentjana Pelajaran Terurai 1952�
Setelah �Rentjana Pelajaran 1947�, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia
mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang
kemudian diberi nama �Rentjana Pelajaran Terurai 1952�. Kurikulum ini sudah
mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus
ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi
pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya
menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran, (Djauzak
Ahmad, Dirpendas periode1991-1995).
3. Kurikulum 1964, �Rentjana Pendidikan 1964�

Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem
kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok
pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah
mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan
pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana
(Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan,
dan jasmani. Ada yang menyebut Panca wardhana berfokus pada pengembangan daya
cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok
bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan
jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan
fungsional praktis.
C. Periode Tahun 1968 Sampai Tahun 1999 (Masa Pemerintahan Orde Baru)
1. Kurikulum 1968
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang
dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968
bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila
sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani,
moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya
perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa
pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan
perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran:
kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata
pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai
kurikulum bulat. "Hanya memuat mata pelajaran pokok saja," . Muatan materi pelajaran
bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik
beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang
pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan
keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.
2. Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien.

Menurut Drs Mudjito; Ak; Msi (Direktur Pemb. TK dan SD Depdiknas). yang melatar
belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu
MBO (management by objective) yang terkenal saat itu," Metode, materi, dan tujuan
pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang
dikenal dengan istilah "satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan.
Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan
instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar,
dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa
yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran
3. Kurikulum 1984, �Kurikulum 1975 yang Disempurnakan�
Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan
proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum
1975 yang disempurnakan". Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari
mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini
disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). Tokoh
penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan,
Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986.
Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang
diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional.
Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah
suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan
gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran
penolakan CBSA bermunculan.
4. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999
Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum
sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan
proses belum berhasil. Sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban
belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi
muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa
daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompokkelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum.

Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim
Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya
lebih pada menambal sejumlah materi
D. Periode Tahun 1999 sampai sekarang (Masa Reformasi)
1. Kurikulum 2004, �KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)�
Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi
harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai;
spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian
kompetensi; dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun
klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. Kegiatan
pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar
bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau
pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam
komponen aspek, kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata
pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan
hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level.
Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, �Apa yang harus siswa
ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini?�. Hasil belajar
mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan
kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar
memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan,
�Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang
diharapkan?�.
2. Kurikulum 2006, �KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)�
Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas
tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya permen nomor 24 tahun 2006 yang
mengatur pelaksanaan permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan
permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang

pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada
kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem
pendidikan.
Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi
dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan
dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran, dihimpun menjadi sebuah perangkat
yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan KTSP
menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan
daerah dan wilayah setempat.
E. Simpula
Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa:
�Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu�. Kurikulum memiliki lima komponen
utama, yaitu : (1) tujuan; (2) isi/materi; (3) metode atau strategi pencapain tujuan
pembelajaran; (4) organisasi kurikulum dan (5) evaluasi.
Seperti halnya dalam masalah system pendidikan secara makro,
IPOLEKSOSBUDHANKAM serta globalisasi turut mempengaruhi corak kurikulum
pendidikan di Indonesia dari mulai periode awal, yakni masa kemerdekaan dan
pemerintahan orde lama hingga KTSP yang dipakai hingga kini. Dari sekian banyak
factor, political will pemerintah dan paradigm politiklah yang hingga kini dirasakan
memberikan pengaruh paling kuat dalam perubahan-pengembangan, maupun
penyempurnaan kurikulum dari masa ke masa. Secara garis besar, profil kurikulum di
Indonesia dari period eke periode di rangkum secara umum sebagaimana dapat dilihat
pada tabel pada akhir makalah ini.
Sejarah Kurikulum Indonesia

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri
Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar
mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum
pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964,
1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi
logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam
masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana
pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan
yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan
yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari
tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.
3.2. Rencana Pelajaran 1947
Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam
bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa
Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan
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Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah
kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950.
Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus
garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran.
Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi
pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan
pendidikan jasmani.
3.3.Rencana Pelajaran Terurai 1952
Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran
Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata
pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991-

1995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung
Pinang, Riau.
Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum
1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral
(Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi:
moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah.
Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.
3.4.Kurikulum 1968
Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem
kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok
pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah: bahwa pemerintah
mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan
pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana
(Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan,
dan jasmani.
Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya
perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa
pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan
perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan
pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani,
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan
beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan
keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang
dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila

sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok
pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.
Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat mata
pelajaran pokok-pokok saja,” katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak
mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja
yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.
3.5.Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif.
“Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO
(management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi, Direktur
Pembinaan TK dan SD Depdiknas.
Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem
Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran
setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan
instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar,
dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa
yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.
3.6.Kurikulum 1984
Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan
proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum
1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari
mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini
disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL).
Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R.
Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor
IKIP Jakarta — sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode 1984-1992. Konsep
CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan,
mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya,

banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh
di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang
menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan.
3.7.Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999
Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum
sebelumnya. “Jiwanya ingin mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum
1984, antara pendekatan proses,” kata Mudjito menjelaskan.
Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban
belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal
disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian,
keterampilan

daerah,

dan

lain-lain.

Berbagai

kepentingan

kelompok-kelompok

masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil,
Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto
pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada
menambal sejumlah materi.
3.8.Kurikulum 2004
Bahasa kerennya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai
berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul
bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah
maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin
dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu
mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa.
Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota
besar di luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru
pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum.
3.9.KTSP 2006

Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target
kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan
Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan
untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta
kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar kompetensi
lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran
untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
Jadi pengambangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian
merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi
pemerintah Kabupaten/Kota. (TIAR)
3.10. Perkembangan Kurikulum di Indonesia
Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap sepuluh tahun
sekali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum tidak ketinggalan dengan
perkembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kurikulum
yang pernah diberlakukan secara nasional di Indonesia dapat dijelaskan dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel Kronologis Perkembangan Kurikulum di Indonesia
Tahun
Kurikulum
1947
Rencana Pelajaran 1947

Keterangan
• Kurikulum ini merupakan kurikulum
pertama di Indonesia setelah kemerdekaan.
• Istilah
digunakan.

1954

Rencana Pelajaran 1954

kurikulum
Sementara

masih
istilah

belum
yang

digunakan adalah Rencana Pelajaran
• Kurikulum ini masih sama dengan
kurikulum sebelumnya, yaitu Rencana

1968

Kurikulum 1968

Pelajaran 1947
• Kurikulum ini merupakan kurikulum
terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa

masa pelajaran, seperti Sejarah, Ilmu
Bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial
mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahuan
Sosial (Social Studies). Beberapa mata
pelajaran, seperti Ilmu Hayat, Ilmu Alam,
dan sebagainya mengalami fusi menjadi
Ilmu Pengetahun Alam (IPS) atau yang
1975
1984
1994
2004

Kurikulum 1975

sekarang sering disebut Sains.
• Kurikulum ini disusun dengan kolom-

Kurikulum 1984

kolom yang sangat rinci.
• Kurikulum
ini

Kurikulum 1994

penyempurnaan dari kurikulum 1975
• Kurikulum
ini
merupakan

Kurikulum

penyempurnaan dari kurikulum 1984
• Kurikulum ini belum diterapkan di

Berbasis

Kompetensi (KBK)

merupakan

seluruh sekolah di Indonesia. Beberapa
sekolah telah dijadikan uji coba dalam
rangka proses pengembangan kurikulum

2008

Kurikulum
Satuan
(KTSP)

Tingkat
Pendidikan

ini
• KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP,
karena

KTSP

mengadopsi

sesungguhnya

KBK.

telah

Kurikukulum

ini

dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar
Nasional Pendidikan).
BAB IV
PENUTUP
4.1.Kesimpulan
•

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian
Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum
memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap.

•

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah
mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984,
1994, 2004, dan 2006.

•

Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap
sepuluh tahun sekali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum
tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan
dan teknologinya.

4.2.Saran
•

Sesuai dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan sebaiknya kurikulum
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

•

Kurikulum perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan
perubahan yang terjadi di masyarakat.

•

Perubahan kurikulum harus mengacu pada sumber hukum yaitu pancasila dan
Undang-undang dasar 1945.

PERJALANAN KURIKULUM NASIONAL
Kurikulum apa saja yang pernah dikembangkan dalam program pendidikan di negeri
tercinta Indonesia. Salah satu konsep terpenting untuk maju adalah “melakukan
perubahan”, tentu yang kita harapkan adalah perubahan untuk menuju keperbaikan
dan sebuah perubahan selalu di sertai dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah
selayaknya

di

pertimbangkan

agar

tumbuh

kebijakan

bijaksana.

Ini

adalah

perkembangan Kurikulum Pendidikan Kita:
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Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah
mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994,
dan direncanakan pada tahun 2004. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi
logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek
dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat
rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan
perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang
berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada
penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.
RENCANA PELAJARAN 1947
Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan.
Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang
curriculum (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari
orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan
Pancasila.
Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah
kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950.
Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya,
plus garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan
pikiran.

Yang

diutamakan

pendidikan

watak,

kesadaran

bernegara

dan

bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian
terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.
RENCANA PELAJARAN TERURAI 1952
Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran
Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu
mata pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode
1991-1995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan
Tanjung Pinang, Riau.
Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau
Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan
moral (Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang
studi:

moral,

kecerdasan,

emosional/artistik,

keprigelan

(keterampilan),

dan

jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan
fungsional praktis.
KURIKULUM 1968
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang
dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia
Pancasila

sejati.

Kurikulum

1968

menekankan

pendekatan

organisasi

materi

pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan
khusus. Jumlah pelajarannya 9.
Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat mata
pelajaran pokok-pokok saja,” katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak
mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi
apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.

KURIKULUM 1975
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif.
“Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO
(management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi,
Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas.
Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem
Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana
pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk
umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan
belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk
menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

KURIKULUM 1984
Kurikulum

1984

mengusung

process

skill

approach.

Meski

mengutamakan

pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut
“Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek
belajar.

Dari

mengamati

sesuatu,

mengelompokkan,

mendiskusikan,

hingga

melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active
Leaming (SAL).
Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R.
Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor
IKIP Jakarta — sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode 1984-1992. Konsep
CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang
diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara
nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang
terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini
ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model
berceramah. Penolakan CBSA bermunculan.
KURIKULUM 1994 dan SUPLEMEN KURIKULUM 1999
Kurikulum

1994

sebelumnya.

bergulir

“Jiwanya

lebih

ingin

pada

upaya

memadukan

mengkombinasikan

antara

kurikulum-kurikulum

Kurikulum

1975

dan

Kurikulum 1984, antara pendekatan proses,” kata Mudjito menjelaskan.
Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran
beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi
muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya
bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan
kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk
dalam kurikulum. Walhasil, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super
padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum
1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi.
KURIKULUM 2004
Bahasa kerennya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai
berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan
muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir
sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi
yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian
yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa.

Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota
besar di luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru
pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat
kurikulum. (sumber: depdiknas.go.id)
KTSP 2006
Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan
kesempatan

pendidikan

diwujudkan

dalam

program

wajib

belajar

9

tahun.

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia
Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki
daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan
dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan
berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen
pendidikan

dilakukan

pembaharuan

melalui

pengelolaan

penerapan
pendidikan

manajemen
secara

berbasis

terencana,

sekolah
terarah,

dan
dan

berkesinambungan.
Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah
ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar
nasional pendidikan, yaitu: (1)standar isi, (2)standar proses, (3)standar kompetensi
lulusan, (4)standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5)standar sarana dan
prasarana, (6)standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan (7)standar penilaian
pendidikan.
Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi,

dan

bahan

pelajaran

serta

cara

yang

digunakan

sebagai

pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu,
maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah
telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam
bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang
disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan.
Secara substansial, pemberlakuan (baca: penamaan) Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP

No. 19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap
masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas
tidaknya sebuah subject matter), yaitu:
1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual
maupun klasikal.
2. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode
yang bervariasi.
4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang
memenuhi unsur edukatif.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya
penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.
Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi
sebelumnya (versi 2002 dan 2004), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh
menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah
ditetapkan, mulai dari tujuan, visi – misi, struktur dan muatan kurikulum, beban
belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya.

Bidang 1975 1984 1994 2004 2006
1. Konsep Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan
efesien, yang mempengaruhinya adalah konsep di bidang manajemen, yaitu MBO
(Management by Objective). Melalui kurikulum 1968 tujuan pembelajaran setiap mata
pelajaran yang terkandung pada kurikulum 1968 lebih dipertegas lagi. Metode, materi,
dan tujuan pengajarannya tertuang secara gambalang dalam Prosedur Pengembangan
Sistem Instruksional (PPSI). Melalui PPSI kemudian lahir satuan pelajaran, yaitu rencana
pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan bahsaan memiliki unsur-unsur: petunjuk
umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan
belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1984 mengusung process skill approach, yang
senada dengan tuntukan GBHN 1983 bahwa pendidikan harus mampu mencetak tenaga
terdidik yang kreatif, bermutu, dan efisien bekerja. Kurikulum 1984 tidak mengubah

semua hal dalam, kurikulum 1975, meski mengutamakan proses tapi faktor tujuan tetap
dianggap penting. Oleh karena itu kurikulum 1984 disebut kurikulum 1975 yang
disempurnakan. Posisi Siswa dalam kurikulum 1984 diposisikan sebagai subyek belajar.
Dari hal-hal yang bersifat mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga
melaporkan, menjadi bagian penting proses belajar mengajar, inilah yang disebut konsep
Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Kurikulum 1994 adalah seperangkat rencana/peraturan
yang menekankan
pada cara belajar siswa aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna
memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara pegetahuan, sikap dan
keterampilanKurikulum 1994 adalah seperangkat rencana/peraturan yang menekankan
pada cara belajar siswa aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna
memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara pegetahuan, sikap dan
keterampilan Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK (kurikulum Berbasis
Kompetensi). Lahir sebagai respon dari tuntutan reformasi, diantaranya UU No 2 1999
tentang pemerintahan daerah, UU No 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan
kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dam Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang
arah kebijakan pendidikan nasional. KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar,
proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru, yang terpenting pada
tingkatan tertentu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi
dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang
direfleksikan dalam kebiasaan berpikir, dan bertindak. Seseorang telah memiliki
kompetensi dalam bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari.
Kurikulum 2006 adalah seperangkat renana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan
bahan pelajaran, serta cara untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional. Standar nasional
pendidikan terdiri atas standar isi, proses, standar kompetensi lulusan, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilain pendidikan.
2. Tujuan Tujuan
- Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
- Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur

Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada
tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku
siswa.
- Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon
(rangsang-jawab) dan latihan Tujuan
- Berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian
pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah
harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau
menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus
dicapai siswa.
- Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah
pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan
keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan
luas materi pelajaran yang diberikan. Tujuan
Mementingkan isi dan Mementingkan
materi yang harus
pemahaman dan
dikuasai siswa
kompetensi yang
dimiliki siswa
- Dasar filosofis, yang mencakup filsafat suatu negara dan tujuan pendidikan;
- Psikologis, yang mencakup ilmu jwa belajar dan ilmu jiwa perkembangan;
- Dasar sosiologis, yang mencakup nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan juga
kebutuhan-kebutuhan masyarakat; serta dasar organisatoris, yang mencakup masalah
pengorganisasian kurikulum. Dari keempat dasar tersebut, dasar filosofis juga merupakan
dasar yang fondamental dalam pengembangan kurikulum karena menjiwai seluruh
aktivitas pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.

Tujuan
- Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun
klasikal.
- Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
- Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang
bervariasi.
- Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi
unsur edukatif.
- Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau
pencapaian suatu kompetensi. Tujuan
- Membantu Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan
yang maha esa serta berakhlak mulia.
- Meningkatkan kesadran dan wawasan peserta diaik akan status, hak, dan kewajiban
dalam kehidipan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kualitas
dirinya sebagi manusia.
- Mengenal, menyikapi dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta
menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri.
- Meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan
mengapresiasi keindahan dan harmoni.
- Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan kesadaran hidup sehat.
3. Perkembangan Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur
Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Pada msa ini dikenal istilah “satuan
pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci
lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran,
kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses,
tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang
disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Model yang
berkembang pada saat itu dinamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student
Active Leaming (SAL). Kurikulum 1994 berupaya memadukan kurikulum-kurikulum

sebelumnya. yaitu mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984.
Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya
bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, namun yang terjadi adalah pemadatan
materi pelajaran. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi (KBK) lebih
menekankan pada penguraian mata pelajaran berdasar kompetensi apakah yang mesti
dicapai siswa Kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP) lebih menkenakan hasil belajar pada Standar Isi dan Standar Kelulusan yang
berdasarkan pada Kompetensi dasar siswa.. Sehingga ketercapaian dalam belajar dilihat s
dari seberapa jauh kompetensi yang diperoleh sisa salam menguasai mata pelajaran.
Dalam hal ini sekolah diberikan kebebesan untuk mengembangkan kurikulum
berdasarkan karakteristik sekolah
4. Latar Belakang Sejak Tahun 1969 di Negara Indonesia telah banyak perubahan yang
terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan nasional, yang mempunyai dampak baru
terhadap program pendidikan nasional. Hal-hal yang mempengaruhi program maupun
kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan pembaharuan itu adalah :
(a) Selama Pelita I, yang dimulai pada tahun 1969, telah banyak timbul gagasan baru
tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional.
(b) Adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan
dalam GBHN yang antara lain berbunyi : “Mengejar ketinggalan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan.
(c) Adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaaan mendorong pemerintah untuk meninjau kebijaksanaan pendidikan
nasional.
(d) Adanya inovasi dalam system belajar-mengajar yang dianggap lebih efisien dan
efektif yang telah memasuki dunia pendidikan Indonesia.
(e) Keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan untuk meninjau system yang
kini sedang berlaku.
(2) Pada Kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijaksanaan pemerintah yang
berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhitungkan,
sehingga diperlukan peninjauan terhadap Kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan
tuntutan masyarakat yang sedang membangun. (1) Terdapat beberapa unsur dalam

GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan
menengah.
(2) Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan
kemampuan anak didik.
(3) Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah.
(4) Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang.
(5) Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang
pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah
tingkat atas termasuk Pendidikan Luar Sekolah.
(6) Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan
perkembangan lapangan kerja.
b) Pokok Kurikulum 1984 (1) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur
dengan Undang-Undang.
(2) Bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan, diperlukan
peningkatan dan penyempurnaan pentelenggaraan pendidikan nasional, yang disesuaikan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, perkembangan
masyarakat, serta kebutuhan pembangunan.
(3) Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional maka Kurikulum Sekolah Menengah Umum perlu
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Kebijakan pemerintah
memberlakukan kurikulum 2004 didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang
pemerintah daerah dan PP nomor 25 tahun 2000 Pasal 36 ayat 2 tentang pembagian
kewenangan pusat dan daerah Jis (berhubungan dengan) Undang-undang No. 20 tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada PP Nomor 25 tahun 2001 Pasal 4 ayat 1
dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, dinyatakan bahwa “Kewenangan pusat adalah
dalam hal penetapan tander kompetisi peserta didik dan warga belajar serta pengaturan
kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional sserta pedoman
pelaksanaannya, dan penetapan standar materi pelajaran pokok”.(Depdiknas, 2003:24-25)
Berdasarkan hal itu, Departemen Pendidikan Nasional melakukan penyusunan standar

nasional untuk seluruh mata pelajaran di SMU, yang mencakup standar kompetensi,
kompetensi dasar, materi pokok, dan materi pencapaian.
Sesuai dengan undang-undang pendidikan nasional No.20, pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk mengembangkan silabus dan sistem penilaiannya berdasarkan standar
nasional. Bagian yang menjadi kewenangan daerah adalah dalam mengembangkan
strategi pembelajaran yang meliputi pembelajaran tatap muka dan pengalaman belajar
serta instrumen penilaiannya. Meskipun demikian, daerah dapat mengembangkan standar
tersebut, misalnya penambahan kompetensi dasar atau indikator pencapaian. Pendidikan
berbasis kompetensi adalah pendidikan yang menekankan pada kemampuan yang harus
dimiliki oleh lulusan suatu jajaran pendidikan. Kompetensi lulusan suatu jenjang
pendidikan, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, mencakup komponen
pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kemandirian, kretifitas, kesehatan, akhlak,
ketaqwaan dan kewarganegaraan.
Menurut Wilson (2003:1) paradigma pendidikan berbasis kompetensi mencakup
kurikulum, pedagogi dan penilaian yang menekankan pada standar atau hasil. Kurikulum
berisi bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran.
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pedagogi yang mencakup
strategi atau metode mengajar. Tingkat keberhasilan belajar yang dicapai peserta didik
dapat dilihat pada hasil belajar, yang mencakup ujian, tugas-tugas dan pengamatan.
Implkasi penerapan pendidikan berbasis kompetnsi adalah perlunya pengembangan
silabus dan sistem penilaian yang menjadikan peserta didik mampu mendemonstrasikan
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan
mengintegrasikan life skill Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan
wawasan demokrasi dalam penyelengaraan pendidikan adalah dengan diberikannya
wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulum. Hal itu juga mengacu pada
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yaitu Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta Pasal 35
tenang standar nasional pendidikan. Selain itu juga adanya tuntutan globalisasi dalam
bidang pendidikan yang memacu keberhasilan pendidikan nasional agar dapt bersaing
dengan hasil pendidikan negara-negara maju.

Disentralisasi pengelolaan penddikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan
kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bukti nyata dari disentralisasi pengelolaan
pendidikan ini adlah diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil
keputusan berkenaan debgan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan
kurikulum, baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaannya di sekolah.
5. Pendekatan Berorientasi pada tujuan
Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan
peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan
Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan
yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.
Berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian
pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah
harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau
menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus
dicapai siswa.
Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif
(CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada
siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan
siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif,
afektif, maupun psikomotor.
Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah
pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan
keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan
luas materi pelajaran yang diberikan.
Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang
dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan
setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan
untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.
Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi

pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang
sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak, dan abstrak
dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan. Dari yang
mudah menuju ke sukar dan dari sederhana menuju ke kompleks.
Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan
belajat mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukkan keterampilan
memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Pendekatan
keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efesien dalam mencapai
tujuan pelajaran. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan
Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat
(berorientasi kepada materi pelajaran/isi)
Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum
untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga
daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan
lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
Dalam pelaksanaan kegiatan, guru memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan
siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan
siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen,
divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan.
Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan
konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan
terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan
pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.
Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang
sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek.dan
Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan
pemahaman siswa. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara
individual maupun klasikal.
Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi

unsur edukatif.
Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau
pencapaian suatu kompetensi. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik
secara individual maupun klasikal.
Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi
unsur edukatif.
Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau
pencapaian suatu kompetensi.
6. Ciri - ciri a) sifat kurikulum Integrated Curriculum Organization, b) jumlah mata
pelajaran berdasarkan tingkatan SD mempunyai struktur program, yang terdiri atas 9
bidang studi termasuk mata pelajaran PSPB, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat
digabung menjadi satu dengan nama Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Pelajaran Ilmu
Aljabar dan Ilmu Ukur digabung menjadi satu dengan nama Matematika. JUmlah mata
pelajaran di SMP dan SMA menjadi 11 bidang studi, c) penjurusan di SMA dibagi atas 3
yaitu : jurusan IPA, IPS dan Bahasa, penjurusan dimulai di kelas I, pada permulaan
semester II. a) sifat kurikulum content based curriculum, b) program mata pelajaran
mencakup 11 bidang studi, c) jumlah mata pelajaran di SMP 11 bidang studi, d) jumlah
mata pelajaran di SMA-15 bidang studi untuk program inti dan 4 bidang studi untuk
program pilihan, e) penjurusan di SMA dibagi atas 5 (lima) jurusan, yaitu : program A1
(ilmu fisika), program A2 (ilmu biologi), program A3 (ilmu sosial), program A4 (ilmu
budaya), program A5 (ilmu agama). a) sifat kurikulum objective based curriculum, b)
nama SMP dan SLTP kejuruan diganti menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama), c) mata pelajaran PSBP dan keterampilan ditiadakan, program pengajaran SD
dan SLTP disusun dalam 13 mata pelajaran, nama SMA diganti SMU (Sekolah
Menengah Umum), d) program pengajaran di SMU disusun dalam 10 mata pelajaran, e)

penjurusan di SMU dilakukan di kelas II, f) penjurusan dibagi atas tiga jurusan, yaitu
jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, g) SMK memperkenalkan program pendidikan sistem
ganda (PSG). a) sifat kurikulum Competency Based Curriculum, b) penyebutan SLTP
menjadi SMP, c) penyebutan SMU menjadi SMA, d) program pengajaran di SD disusun
dalam 7 mata pelajaran, e) program pengajaran di SMP disusun dalam 11 mata pelajaran,
f) program pengajaran di SMA disusun dalam 17 mata pelajaran, g) penjurusan di SMA
dilakukan di kelas II, h) penjurusan dibagi atas 3 jurusan, yaitu : Ilmu Alam, Ilmu Sosial,
dan Bahasa, - Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual
maupun klasikal.
- Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
- Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang
bervariasi.
- Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi
unsur edukatif.
- Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau
pencapaian suatu kompetensi.
- Terdapatnya tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender
pendidikan hingga silabusnya.
7. Prinsip (1) Berorientasi pada tujuan.
(2) Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan
peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
(3) Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
(4) Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur
Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada
tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku
siswa.
(5) Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon
(rangsang-jawab) dan latihan (drill).
c) Komponen Kurikulum 1975 1. harus berpusat pada siswa yang belajar
2. belajar dengan melakukan,
3. mengembangkan kemampuan sosial,

4. mengembangkan keingintahuan,
5. imajinasi dan fitrah anak
6. mengembangkan keterampilan memecahkan masalah
7. mengembangkan kreativitas siswa,
8. mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi
9. menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, dan
10. belajar sepanjang hayat. - Penyempurnaan kurikulum secara terus menerus sebagai
upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta tuntutan kebutuhan masyarakat.
- Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara
tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan
serta sarana pendukungnya.
- Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi
pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
- Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti tujuan
materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana/prasarana termasuk buku pelajaran.
- Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya
dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya
yang tersedia di sekolah. Sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan
berbagai perkembangan serta perubahan yang sedang berlangsung dewasa ini, maka
dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi perlu memperhatikan dan
mempertimbangkan prinsip-prinsip:
(1) keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur;
(2) penguatan integritas nasional;
(3) keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika;
(4) kesamaan memperoleh kesempatan;
(5) abad pengetahuan dan teknologi informasi; (6) pengembangan keterampilan hidup;
(7) belajar sepanjgan hayat;
(8) berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komperehensif; dan
(9) pendekatan menyeluruh dan kemitraan 1. Berpusat pada potensi, perkembangan,
kebutuhan dan kepentingan peserta didik.

2. Beragan dan terpadu.
3. Tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan hidup.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan.
6. Belajar sepanjang hayat.
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Banyak kalangan, termasuk aparat Depdiknas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
membuat statement bahwa Kurikulum 2004 (atau KBK) tidak terlalu jauh berbeda
dengan Kurikulum 2006 yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
dan baru ditetapkan pemberlakuannya oleh Mendiknas melalui Peraturan Mendiknas No.
24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006. Saya tidak tahu, apakah penyataan mereka itu
dimaksudkan untuk “menghibur guru” agar tidak resah menghadapi perubahan kurikulum
ini. Mengingat Kurikulum 2004 ini masih dalam taraf ujicoba yang lebih luas sejak tahun
pembelajaran 2004/2005 dan belum semua sekolah sudah menerapkan secara utuh
Kurikulum 2004. Namun apa daya, kini sudah dimunculkan kurikulum baru, Kurikulum
2006. Sehingga muncullah statement yang “menghibur” tersebut.
Hal ini adalah ironis, karena menunjukkan pemahaman yang sangat dangkal mereka
terhadap Kurikulum 2006 tersebut. Saya menduga mereka hanya “mengulang-ulang”
pernyataan dari BSNP, aparat Pusat Kurikulum, Pejabat Depdiknas yang bermaksud
meredam agar Kurikulum 2006 tidak mendapat tentangan dari ujung tombak pendidikan :
guru dan sekolah, atau gejolak yang meresahkan masyarakat dan dunia pendidikan. Jika
saja mereka sudah melakukan pembandingan secara mendalam kedua kurikulum tersebut,
niscaya mereka akan mengatakan bahwa Kurikulum 2004 dengan Kurikulum 2006
berbeda secara nyata, secara signifikan. Memang harus diakui dalam beberapa hal ada
kesamaan atau kemiripan antara keduanya.
Berikut ini saya rangkum perbedaan dan persamaan antara Kurikulum 2004 dan
Kurikulum 2006 (periksa tabel)

Tabel : Perbandingan Kurikulum 2004 dan 2006

ASPEK
1. Landasan Hukum

KURIKULUM 2004
•
•

KURIKULUM 2006

Tap MPR/GBHN Tahun

•

UU No. 20/2003 – Sisdiknas

1999-2004

•

PP No. 19/2005 – SPN

UU No. 20/1999 –

•

Permendiknas No. 22/2006 –

Pemerintah-an Daerah
•

Standar Isi

UU Sisdiknas No 2/1989
kemudian diganti dengan

•

Standar Kompetensi Lulusan

UU No. 20/2003
•

Permendiknas No. 23/2006 –

PP No. 25 Tahun 2000
tentang pembagian
kewenangan

2. Implementasi /
Pelaksanaan

•
•

Kurikulum

Bukan dengan Keputusan/

•

Peraturan Mendiknas RI No.

Peraturan Mendiknas RI

24/2006 tentang Pelaksanaan

Keputusan Dirjen

Peraturan Menteri No. 22

Dikdasmen

tentang SI dan No. 23

No.399a/C.C2/Kep/DS/

tentang SKL

2004 Tahun 2004.
•

Keputusan Direktur
Dikme-num No.
766a/C4/MN/2003
Tahun 2003, dan No.
1247a/ C4/MN/2003
Tahun 2003.

3. Ideologi Pendidik-

•

an yang Dianut

4. Sifat (1)

•

Liberalisme Pendidikan :

•

Liberalisme Pendidikan :

terciptanya SDM yang

terciptanya SDM yang

cerdas, kompeten,

cerdas, kompeten,

profesional dan kompetitif

profesional dan kompetitif

Cenderung Sentralisme

•

Cenderung Desentralisme

Pendidikan : Kurikulum

Pendidikan : Kerangka Dasar

disusun oleh Tim Pusat

Kurikulum disusun oleh Tim

secara rinci; Daerah/Sekolah

Pusat; Daerah dan Sekolah

hanya melaksanakan

dapat mengembangkan lebih

lanjut.
5. Sifat (2)

•

Kurikulum disusun rinci oleh

•

Kurikulum merupakan

Tim Pusat (Ditjen

kerangka dasar oleh Tim

Dikmenum/ Dikmenjur dan

BSNP

Puskur)
6. Pendekatan

•

Berbasis Kompetensi

•

Berbasis Kompetensi

•

Terdiri atas : SK, KD, MP

•

Hanya terdiri atas : SK dan

dan Indikator Pencapaian

KD. Komponen lain
dikembangkan oleh guru

7. Struktur

•

•

Berubahan relatif banyak

•

dibandingkan kurikulum

untuk Mulok dan Pengem-

sebelumnya (1994 suplemen

bangan diri untuk semua

1999)

jenjang sekolah

Ada perubahan nama mata

•

pelajaran
Ada penambahan mata
pelajaran (TIK) atau

Ada pengurangan mata
pelajaran (Misal TIK di SD)

•
•

Penambahan mata pelajaran

Ada perubahan nama mata
pelajaran

•

penggabungan mata

KN dan IPS di SD dipisah
lagi

pelajaran (KN dan PS di SD)
•

Ada perubahan jumlah jam
pelajaran setiap mata
pelajaran

8. Beban Belajar

•

Jumlah Jam/minggu :

•

Jumlah Jam/minggu :

•

SD/MI = 26-32/minggu

•

SD/MI 1-3 = 27/minggu

•

SMP/MTs = 32/minggu

•

SD/MI 4-6 = 32/minggu

•

SMA/SMK = 38-39/minggu

•

SMP/MTs = 32/minggu

•

Lama belajar per 1 JP:

•

SMA/MA= 38-39/minggu

•

SD = 35 menit

•

Lama belajar per 1 JP:

•

SMP = 40 menit

•

SD/MI = 35 menit

•

SMP/MTs = 40 menit

•

SMA/MA = 45 menit

•

SMA/MA = 45 menit

9. Pengembangan

•

Kurikulum lebih
lanjut

Hanya sekolah yang mampu

•

dan memenuhi syarat dapat

pendidikan wajib membuat

mengembangkan KTSP.

KTSP.
•

•

Semua sekolah /satuan

Guru membuat silabus atas

Silabus merupakan bagian
tidak terpisahkan dari KTSP

dasar Kurikulum Nasional
dan RP/Skenario

•

Pembelajaran

Guru harus membuat
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)

10. Prinsip

1.

Pengembangan
Kurikulum

2.
3.

4.

Keimanan, Budi Pekerti

perkembangan, kebutuhan,

Budaya

dan kepentingan peserta

Penguatan Integritas

didik dan lingkungannya

Nasional

2.

Beragam dan terpadu

Keseimbangan Etika,

3.

Tanggap terhadap

Logika, Estetika, dan

perkembangan ilmu

Kinestetika

pengetahuan, teknologi, dan

Kesamaan Memperoleh

seni
4.

Perkembangan Pengetahuan
dan Teknologi Informasi

6.

Berpusat pada potensi,

Luhur, dan Nilai-nilai

Kesempatan
5.

1.

kehidupan
5.

Pengembangan Kecakapan
Hidup

7.

Belajar Sepanjang Hayat

8.

Berpusat pada Anak

Relevan dengan kebutuhan
Menyeluruh dan berkesinambungan

6.

Belajar sepanjang hayat

7.

Seimbang antara
kepentingan nasional dan

9.

Pendekatan Menyeluruh dan

kepentingan daerah

Kemitraan
11. Prinsip

Tidak terdapat prinsip pelaksanaan

1.

kurikulum

Didasarkan pada potensi,
perkembangan dan kondisi

Pelaksanaan

peserta didik untuk
menguasai kompetensi yang

Kurikulum

berguna bagi dirinya.
1.

Menegakkan lima pilar

belajar:
1.

belajar untuk beriman dan
bertakwa kepada Tuhan
YME,

2.

belajar untuk memahami dan
menghayati,

3.

belajar untuk mampu
melaksanakan dan berbuat
secara efektif,

4.

belajar untuk hidup bersama
dan berguna bagi orang lain,

5.

belajar untuk membangun
dan menemukan jati diri,
melalui proses pembela-jaran
yang efektif, aktif, kreatif &
menyenangkan.

3. Memungkinkan peserta didik
mendapat pelayanan perbaik-an,
pengayaan, dan/atau percepatan
sesuai dengan potensi, tahap
perkembangan, dan kondisinya
dengan memperhatikan
keterpaduan pengembangan
pribadi peserta didik yang
berdimensi ke-Tuhanan,
keindividuan, kesosialan, dan
moral.

1. Dilaksanakan dalam suasana
hubungan peserta didik dan
pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab,
terbuka, dan hangat, dengan
prinsip tut wuri handayani,
ing madia mangun karsa,

ing ngarsa sung tulada
5. Menggunakan pendekatan
multistrategi dan multimedia,
sumber belajar dan teknologi yang
memadai, dan meman-faatkan
lingkungan sekitar sebagai sumber
belajar.
6. Mendayagunakan kondisi alam,
sosial dan budaya serta kekayaan
daerah untuk keberhasilan
pendidikan dengan muatan seluruh
bahan kajian secara optimal.
7. Diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan
kesinambungan yang cocok dan
memadai antarkelas dan jenis serta
jenjang pendidikan.
12. Pedoman
Pelaksanaan
Kurikulum

1.

Bahasa Pengantar

Tidak terdapat pedoman pelaksanaan

2.

Intrakurikuler

kurikulum seperti pada Kurikulum

3.

Ekstrakurikuler

2004.

4.

Remedial, pengayaan,
akselerasi

5.

Bimbingan & Konseling

6.

Nilai-nilai Pancasila

7.

Budi Pekerti

8.

Tenaga Kependidikan

9.

Sumber dan Sarana Belajar

10. Tahap Pelaksanaan
11. Pengembangan Silabus
12. Pengelolaan Kurikulum

Untuk sementara baru 12 aspek yang saya temukan, dimana hanya 2 (dua) hal saja yang
sama, yakni landasan ideologis dan pendekatan yang digunakan. Sementara 10 aspek
lainnya berbeda sangat nyata, meskipun ada kemiripan pada butir-butir tertentu.
PERBEDAAN ESENSI SK DAN KD
Hal yang sering dikatakan oleh pejabat Depdiknas dan Dinas Pendidikan, bahwa
Kurikulum 2004 dan 2006 adalah pada aspek Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasarnya. Sepintas memang ya, padahal sesungguhnya tidak semuanya benar.
Dalam Kurikulum SD/MI 2004 hanya terdapat satu SK masing-masing jenjang kelas
untuk hampir semua mata pelajaran. Namun dalam Kurikulum 2006 terdapat dua SK
untuk setiap jenjang kelas untuk seluruh mata pelajaran plus rinciannya pada kelas dan
pelajaran tertentu. Masing-masing SK sudah diplot mana yang untuk semester 1 dan 2.
Sementara itu, batasan semacam ini tidak ada pada Kurikulum 2004.
KD-KD yang ada dalam Kurikulum 2004 ada yang masih digunakan dengan rumusan
yang sama atau mirip dengan rumusan KD dalam Kurikulum 2006. Ada beberapa KD
Kurikulum 2004 yang dibuang. Ada beberapa KD yang baru dalam Kurikulum 2006.
Sehingga kalau ruang lingkup materi (scope) ini dijadikan ukuran, maka memang tidak
terlalu banyak perbedaan Kurikulum 2004 dengan Kurikulum 2006. Namun KD-KD
yang ada dalam Kurikulum 2004 tersebut direkonstruksikan kembali, ditata kembali
sedemikian rupa sehingga menjadi sangat berbeda dalam urutannya (sequence).
Walaupun ruang lingkup materi yang sama antara kedua kurikulum tersebut, namun
karena urutan penyajian per kelasnya menjadi berbeda, maka kedua kurikulum tersebut
berbeda. Sebagai contoh, ada KD pada kelas III SD untuk mata pelajaran IPS yang
dipindahkan ke kelas II. Beberapa KD dalam mata pelajaran IPS di SD dipindahkan dari
kelas VII ke kelas VIII, atau sebaliknya. KD untuk PKN di SMP dipindahkan ke kelas
VIII dan IX dari kelas VII. Sebaliknya ada KD di kelas VIII yang diturunkan ke kelas
VII.

Pemindahan KD sebagai penataan kembali KD dari Kurikulum 2004 ini terjadi pada
semua mata pelajaran dan semua jenjang sekolah pada Kurikulum 2006. Hal ini akan
sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas, terlebih jika sekolah
berkehendak akan melaksanakan Kurikulum 2006 secara penuh pada tahun pembelajaran
2006/2007 ini.
Perubahan lain adalah bahwa pembelajaran di kelas I, II dan III SD/MI perlu
dilaksanakan secara tematik, sementara untuk kelas IV, V dan VI dengan pembelajaran
bidang studi. Khusus untuk IPA dan IPS di SD digunakan pendekatan pembelajaran
terpadu.
Sedangkan IPA dan IPS di SMP yang semula SK dan KD-nya disusun dengan
menggunakan pendekatan sub-bidang studi, pada Kurikulum 2006 tidak lagi
menggunakan pendekatan tersebut. Hal ini berdampak pada manajemen kurikulum dan
pembelajaran di kelas.
Sementara itu di SMA/SMK tidak ada perubahan seperti yang ada di SD dan sebagian di
SMP. Namun bukan berarti tidak ada perubahan atau penataan KD di kurikulum
SMA/SMK. Jumlah SK dalam Kurikulum 2004 yang semula 1 atau beberapa pada setiap
mata pelajaran, pada Kurikulum 2006 dikembangkan menjadi beberapa SK . SK-SK ini
sebagian besar diambil isi SK dalam Kurikulum 2004.
Namun kalau dicermati, ternyata SK-SK dalam Kurikulum SMA 2006 ini identik, sangat
mirip dengan KD-KD dalam Kurikulum SMA 2004. Demikian pula KD-KD pada
Kurikulum 2006 ini sangat identik dengan indikator pencapaian pada Kurikulum 2004.
Dengan kata lain, terdapat “peningkatan status KD dan Indikator” pada Kurikulum 2004,
sehingga menjadi SK dan KD pada Kurikulum SMA 2006.
Kalau terjadi banyak kali kasus seperti ini, rasanya tidak elok jika kita masih saja
mengatakan bahwa Kurikulum 2004 sama dengan Kurikulum 2006, atau perubahan yang
ada tidak banyak. Kalau mau melihat seberapa banyak perubahan kedua kurikulum
tersebut, buatlah matriks pemetaan SK dan KD + indikator dari kurikulum dengan
Kurikulum 2006. Pasti kepala puyeng, dan mata berkunang-kunang.

IMPLIKASI PADA MANAJEMEN KURIKULUM & PEMBELAJARAN
Akibat perubahan dan penataan kembali SK dan KD pada Kurikulum 2006, maka akan
berdampak pada manajemen kurikulum dan pembelajarannya. Sebagai misal, bagaimana
membuat jadwal pelajaran pada kelas I s.d. III SD/MI sesuai dengan model pembelajaran
tematik. Sedangkan selama ini guru Pendidikan Agama dan Penjas Orkes adalah guru
bidang studi? Bagaimana mengisi rapor siswa? Bagaimana penilaiannya? Demikian pula
dengan mata pelajaran IPS dan IPA di SMP/MTs. Karena tidak lagi menggunakan pola
sub-bidang studi, maka pengaturan siapa yang mengajarkan KD tertentu sesuai dengan
rumpun ilmu pembentuknya harus disusun dengan baik.
Ambil contoh, di KD IPA SMP pada semester 1 kelas VII terkait dengan Fisika dan
Kimia. Sementara untuk Biologi terdapat pada semester 2. Nah, apakah guru Biologi ini
akan dibiarkan menganggur selama satu semester untuk menunggu gilirannya pada
semester 2? Atau guru Fisika kemudian akan menganggur setelah satu semester
mengajar? Bagaimana dengan guru-guru di sekolah swasta yang hanya dibayar sesuai
jam riil mengajarnya? Dalam pelajaran IPS, kasus ini juga akan terjadi.
Persoalan manajemen kurikulum dan pembelajaran yang sangat berbeda antara
Kurikulum 2004 dengan Kurikulum 2006. Kedua persoalan ini akan sangat dirasakan
oleh para guru pengajarnya karena mereka adalah perencana, pelaksana dan penilai
pembelajaran. Merekalah yang akan dibingungkan setiap hari dalam melaksanakan
tugasnya.
Jadi, sekali lagi, jika perbedaan antara kedua kurikulum tersebut sangat sugnifikan. Dan
para guru adalah “korban” pertama dari perubahan kurikulum ini. Secara rinci perubahan
kurikulum pada masing-masing jenjang sekolah akan saya kupas dalam tulisan-tulisan
berikutnya. Selamat menikmati perubahan!
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembahasan mengenai kurikulum merupakan terjemahan dari pengertian kurikulum dan
posisi kurikulum dalam proses pendidikan dalam bentuk berbagai kegiatan
pengembangan. Pengertian dan posisi kurikulum akan menentukan ap yang seharusnya
menjadi perhatian awal para pengembang kurikulum, mengembangkan ide kurikulum,
mengembangkan ide dalam bentuk dokumen kurikulum, proses implementasi, dan proses
evaluasi kurikulum. Pengertian dan posisi kurikulum dalam proses pendidikan
menentukan apa yang seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan kurikulum,
bagian dari keberhasilan pendidikan.

1.2.Rumusan Masalah
a. Bagaimana sejarah kurikulum?
b. Bagaimana perjalanan kurikulum dari tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975,
1984, 1994, 2004, dan 2006?

1.3. Tujuan Masalah
- Dapat mengetahui Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia.
- Dapat mengetahui seberapa berpengaruhnya kurikulum dalam pendidikan di
Indonesia.

sebagai

1.4. Manfaat
Dengan adanya makalah ini sedikit tidaknya para pembaca dapat menambah
pengetahuan dan wawasan tentang sejarah Kurikulum Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Landasan Teori
Dalam pembuatan makalah ini saya mengambil bahan-bahan dari internet. Adapun
menurut sumber yang saya ambil diantaranya :
- Oleh Unruh dan Unruh (1984:96) berpendapat bahwa menggambarkan definisi
kurikulum dalam arti teknis pendidikan. Pengertian tersebut diperlukan ketika proses
pengembangan kurikulum sudah menetapkan apa yang ingin dikembangkan, model apa
yang seharusnya digunakan dan bagaimana suatu dokumen harus dikembangkan.
- Dool (1993:57) memperkuat pendapatnya tentang kurikulum yang ada sekarang
dengan mengatakan : Dengan transfer dan transmisi maka kurikulum menjadi
suatu focus pendidikan yang ingin mengembangkan pada diri peserta didik apa
yang sudah terjadi dan berkembang di masyarakat. Kurikulum tidak
menempatkan peserta didik sebagai subjek yang mempersiapkan dirinya bagi
kehidupan masa dating tetapi harus mengikuti berbagai hal yang dianggap

berguna berdasarkan apa yang dialami oleh orang tua mereka.

2.1. Pembahasan Rumusan Masalah
2.2.1. Sejarah Kurikulum di Indonesia
Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri
Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar
mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum
pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964,
1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi
logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam
masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana
pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan
yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan
yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari
tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

2.2.2. Perjalanan Kurikulum Dari Tahun 1947, 1952, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004,
dan 2006.
1. Kurikulum 1947.
Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam
bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa
Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan
Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila.
Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah
kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950.
Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus

garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran.
Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi
pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan
pendidikan jasmani.
2. Kurikulum 1952.
Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran
Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata
pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 19911995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung
Pinang, Riau.
Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum
1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral
(Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi:
moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah.
Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

3. Kurikulum 1968.
Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem
kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964.
Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah: bahwa
pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk
pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program
Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan,
emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.
Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya
perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa

pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan
perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan
pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani,
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan
beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan
keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang
dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila
sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok
pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.
Kelebihan : Sesuai landasan dan tujuannya, kurikulum 1968 menurut saya dapat
mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama peserta
didik selain itu jugga dapat mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta membentuk
fisik yang kuat dan sehat.
Kekurangan: Seperti halnya kurikulum 1964 kecendrungan terdapat hanya pada aspek
moral, juga pembentukan pribadi, yang hanya difokuskan secara individual saja akan
tetapi pengetahuan social tidak menjadi pengetahuan yang mendasar pada kurikulum ini
4. Kurikulum 1975.
Kurikulum 1975 disusun sebagai pengganti kurikulum 1968, dimana perubahan yang
dilakukan menggunakan pendekatan berikut :
a. Berorientasi pada tujuan.
b. Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran
dan

memiliki arti

peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
c. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu
lebih nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional yang dimaksudkan
mencapai keselarasan, meningkatakan efisiensi dan efektifitas pengajaran,
meningkatkan mutu lulusan pendidikan dan meninggkatkan relevansi pendidikan dengan
tuntutan masyarakat yang sedang membangun.
d. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur
Pengembangan
Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan
yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.
e. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon
(rangsang-jawab) dan latihan (drill).

Menjelang tahun 1983, kurikulum 1975 dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan
masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi
masyarakat. Bahkan sidang umum MPR 1983 yang produknya
tertuang dalam GBHN 1983 menyiratkan keputusan politik yang menghendaki perubahan
kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Karena itulah pada tahun 1984
pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 oleh kurikulum 1984
Kelebihan : Berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai artinya bahwa semua komponen
kurikulum
diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional,institusional, kurikuler dan

Instruksional, kurikulum ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
kekurangan : Kurikulum ini hanya terdiri atas program pendidikan umum, akademis dan
keterampilan
saja dan sudah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selain itu program
sosialnya tidak di terapkan secara khusus pemberian pengetahuan social hanya
melengkapi
pengetahuan lain, adapun mata pelajaran IPS diberikan ketika anak duduk pada kelas tiga
SD.

5. Kurikulum 1984.
Secara umum dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 di

antaranya adalah

sebagai berikut :

a. Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung

dalam

kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
b. Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum bidang studi dengan kemampuan
anak didik.
c. Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaan di sekolah
d. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan.

e. Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang pendidikan
yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat
atas termasuk Pendidikan Luar Sekolah.
f. Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan
perkembangan lapangan kerja.

1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan Kurikulum bahwa
pemberian harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih
atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang
harus
dicapai siswa.
b. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik dengan cara belajar siswa aktif
(CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada
siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan
siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif,
afektif, maupun psikomotor.
c. Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah
pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan
keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan
luas materi pelajaran yang diberikan.
d. Menanamkan pengertian sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari
siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah

mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk
membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.
e. Materi diberikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian
materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada
jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak, dan
abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan.
Dari yang mudah menuju ke sukar dan dari sederhana menuju ke kompleks.

f. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah
pendekatan belajat mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukkan
keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya.
Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efesien dalam
mencapai tujuan pelajaran.
Kelebihan : Pada pendekatan proses belajar mengajar pada kurikulum sekolah dasar
diarahkan guna membentuk keterampilan murid untuk memproses pemrolehannya
dengan demikian proses
belajar dengan

belajar mengajar lebih mengacu kepada bagaimana seseorang
memperhatikan kecepatan belajar murid yang merujuk

kepada tiga aspek kognitif dan psikomotor belajar murid yang merujuk kepada tiga
aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Pada kurikulum ini terdapat pelaksanaan
Pendidikan sejarah Perjuangan Bangsa yang disajikan secara terpisah.
Kekurangan : Dilihat dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
maka kemungkinan anak didik yang memiliki kecendrungan lamban dalam memproses
pengetahuan akan semakin tertinggal. Pengetahuan social pada kurikulum ini hanya
diberikan pada mata
pelajaran bersifat sejarah saja tetapi nilai sosialnya tidak ditanamkan pada peserta didik.

6. Kurikulum 1994.
Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai
dengan UU no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak
pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke
sistem Nasional caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu
tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat
menerima materi pelajaran cukup banyak.
Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di
antaranya sebagai berikut :
a. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan
b. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat
(berorientasi kepada materi pelajaran/isi)
c. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum
untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga
daerah yang khusus dapat disesuaikan dengan mengembangkan pengajaran sendiri
lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
d. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang
melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam
mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban
konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan.
e. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan
konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan
terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan
pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

f. Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang
sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek.
g. Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk
pemantapan pemahaman siswa.
Kelebihan : Dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan
lingkungan memungkinkan siswa belajar lebih mudah yaitu dengan cara belajar pada
lingkungan yang ada disekitar siswa.

Pendidikannya juga menggunakan metode inquiri yang menurut saya sangat baik dalam
melatih siswa guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ini erat kaitannya
dengan penggunaan konsep dasar ilmu social.
Kekurangan : Karena kurikulum ini menggunakan lingkungan sekitar dalam
pembelajarannya maka dikawatirkan ketika terjadi perubahan yang signifikan pada
lingkungan akan mengubah siswa akan apa orientasi yang dipelajari. Selain itu pelajaran
IPS pada kurikulum ini dikemas secara terpisah misalnya yang pelajaran geografi,
ekonomi, sosiologi, antropologi dan sejarah hal ini dapat menjadikan peserta didik
mengalami kesulitan dalam memproses pemrolehannya karena cakupan materi IPS.

7. Kurikulum 2004.
Merupakan kurikulum yang berorientasi pada hasil belajar, penyampaian dalam
pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, menekankan pada
ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual atau klasikal, sumber belajar bukan
hanya guru, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan
atau pencapaian suatu kompetensi.Untuk mata pelajaran IPS dan PKn di integrasikan
kembali menjadi satu.

Kelebihan : Menurut saya dengan menggunakan metode dan model yang bervariasi dapat
membuat anak menikmati proses pembelajaran tanpa merasakan kejenuhan. Sehingga
hasil belajar pun dapat diperoleh secara bervariasi sesuai dengan kemampuan anak didik.
Kekurangan : Pada kurikulum ini pelajaran PKn dan IPS disajikan dalam satu mata
pelajaran, keterpaduan antara muatan pengetahuan yang menekankan peserta didik pada
pendidikan moral juga social yang kurang terfokus satu sama lain hal ini akan membuat
peserta didik kurang memahami pelajaran tersebut ketika keduanya diberikan secara
terpisah.

8. Kurikulum 2006.
Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target
kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan
dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan
kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi
siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar
kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap
mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional. Jadi pengambangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan
sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi
dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota. (TIAR)
BAB III
PENUTUP
3.1. Simpulan

•

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian
Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum
memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap.

•

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah
mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984,
1994, 2004, dan 2006.

3.2. Saran
•

Sesuai dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan sebaiknya kurikulum
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

•

Kurikulum perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan
perubahan yang terjadi di masyarakat.

•

Perubahan kurikulum harus mengacu pada sumber hukum yaitu pancasila dan
Undang-undang dasar 1945.

BANGSA yang besar adalah bangsa yang mempunyai kurikulum pendidikan yang bagus
dan stabil (tidak berubah-ubah) serta memberi motivasi pelajarnya agar bisa
meningkatkan standar mutu pendidikannya di kemudian hari.
Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri
Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar
mutu yang jelas dan mantap.
Tahun 1950 ada kurikulum SD yang disebut “Rencana Pelajaran Terurai”. Pada tahun
1960 muncul “Kurikulum Kewajiban Belajar Sekolah Dasar”. Tahun 1968 dikenal
“Kurikulum 1968″ pengganti “Kurikulum 1950″. Lalu tahun 1970 muncul “Kurikulum
Berhitung” diganti dengan pelajaran matematika modern.
Tahun 1975 disebut “Kurikulum 1975″ yang fokus pada pelajaran matematika dan
Pendidikan Moral Pancasila serta Pendidikan Kewarnegaraan. Pada tahun 1984
menyempurnakan Kurikulum 1975 dengan “Cara Belajar Siswa Aktif” (CBSA).
Tahun 1991 CBSA dihentikan lalu muncul “Kurikulum 1994″. Tahun 2004 dikenal
“Kurikulum Berbasis Kompetensi” (KBK), yang dipelesetkan jadi Kurikulum Berbasis
Kebingungan.

Terakhir tahun 2006 muncul “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan” (KTSP), entah
berapa tahun lagi ada kurikulum baru yang membuat bingung semua pihak. Siswa kita
jangan dijadikan “kelinci percobaan”. Majulah pendidikan Indonesia.
Sejarah Kurikulum Indonesia
Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri
Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar
mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum
pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964,
1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi
logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam
masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana
pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan
yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan
yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari
tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.
a. Rencana Pelajaran 1947
Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam
bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa
Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan
Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila.
Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah
kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950.
Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus
garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran.
Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi
pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan
pendidikan jasmani.
b. Rencana Pelajaran Terurai 1952

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran
Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata
pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 19911995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung
Pinang, Riau.
Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum
1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral
(Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi:
moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah.
Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.
c. Kurikulum 1968
Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem
kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok
pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah: bahwa pemerintah
mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan
pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana
(Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan,
dan jasmani.
Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya
perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa
pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan
perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan
pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani,
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan
beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan
keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang
dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila

sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok
pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.
Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat mata
pelajaran pokok-pokok saja,” katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak
mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja
yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.
d. Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif.
“Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO
(management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi, Direktur
Pembinaan TK dan SD Depdiknas.
Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem
Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran
setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan
instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar,
dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa
yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.
e. Kurikulum 1984
Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan
proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum
1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari
mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini
disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL).
Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R.
Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor
IKIP Jakarta — sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode 1984-1992. Konsep
CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan,
mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya,
banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh

di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang
menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan.
f. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999
Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum
sebelumnya. “Jiwanya ingin mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum
1984, antara pendekatan proses,” kata Mudjito menjelaskan.
Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban
belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal
disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian,
keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok
masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil,
Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto
pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada
menambal sejumlah materi.
g. Kurikulum 2004
Bahasa kerennya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai
berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul
bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah
maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin
dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu
mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa.
Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota
besar di luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru
pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum.
h. KTSP 2006
Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target
kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan

dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan
kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi
siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar
kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap
mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional. Jadi pengambangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan
sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi
dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota. (TIAR)
Dalam dunia pendidikan, salah satu kunci untuk menentukan kualitas lulusan adalah
kurikulum pendidikannya. Karena pentingnya maka setiap kurun waktu tertentu
kurikulum selalu dievaluasi untuk kemudian disesuaikan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar. Departemen Pendidikan Nasional
juga secara teratur melakukan evaluasi terhadap peraturan yang berkait dengan
kurikulum.
Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, pengetahuan dan metode
belajar semakin lama semakin maju pesat. Oleh karena itu, tidak mungkin dalam suati
instansi pendidikan tetap mempertahankan kurukulum lama; hal ini dikhwatirkan akan
mengakibatkan suatu instansi sekolah tidak dapat sejajar dengan sekolah-sekolah yang
lain.
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesat. Sementara di sisi lain,
prioritas kebijakan nasional ikut berubah. Begitu pun pola pembiayaan pendidikan serta
kondisi sosial, termasuk perubahan pada tuntutan profesi serta kebutuhan dan keinginan
pelanggan. Semua itu ikut memberikan dorongan bagi penyelenggara pendidikan untuk
selalu melakukan proses perbaikan, modifikasi, dan evaluasi pada kurikulum yang
digunakan.
Di dalam proses pengendalian mutu, kurikulum merupakan perangkat yang sangat
penting karena menjadi dasar untuk menjamin kompetensi keluaran dari proses

pendidikan. Kurikulum harus selalu diubah secara periodik untuk menyesuaikan dengan
dinamika kebutuhan pengguna dari waktu ke waktu.
Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah
mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004
dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan
sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan
bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu
dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di
masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu
Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan
serta pendekatan dalam merealisasikannya.

1. Kurikulum Tahun 1947 (Rentjana Pelajaran 1947)
Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rentjana Pelajaran 1947.
Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan
kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan
sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem
pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam
semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development
conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang
merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.

2. Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran 1947)
Setelah Rentjana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia
mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai
1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling

menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus
memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

3. Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964)
Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan
sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokokpokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa
pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk
pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program
Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan,
emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.

4. Kurikulum 1968 (Rencana Pendidikan 1968)
Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya
perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa
pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan
perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan
ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat
jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan
keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan
dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

5. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan pendekatanpendekatan di antaranya sebagai berikut.
Berorientasi pada tujuan:
- Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki
arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
- Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
- Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur
Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada
tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku
siswa.
- Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon
(rangsang-jawab) dan latihan (drill).

Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mampu lagi
memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan
sidang umum MPR 1983 yang produknya tertuang dalam GBHN 1983 menyiratakan
keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 ke
kurikulum 1984. Karena itulah pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian
kurikulum 1975 oleh kurikulum 1984.

6. Kurikulum 1984 (Kurikulum CBSA)
Ciri-Ciri umum dari Kurikulum CBSA adalah:
- Berorientasi pada tujuan instruksional

- Pendekatan pembelajaran adalah berpusat pada anak didik; Pendekatan Cara
Belajar Siswa Aktif (CBSA)
- Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)
- Materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral, semakin tinggi tingkat kelas
semakin banyak materi pelajaran yang di bebankan pada peserta didik.
- Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsepkonsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian
diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai
media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya

7. Kurikulum 1994
Ciri-Ciri Umum Kurikulum 1994:
- Perubahan dari semester ke Caturwulan (Cawu)
- Dari pola pengajaran berorientasi TEORI belajar mengajar menjadi beroreintasi
pada MUATAN (Isi)
- Bersifa populis yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua
siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang
khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan
kebutuhan masyarakat sekitar
- Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan
strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial.
Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada
jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan
penyelidikan.

8. Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK))
Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Menekankan pd ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun
klasikal.
- Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
- Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang
bervariasi.
- Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang
memenuhi unsur edukatif.
- Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan
atau pencapaian suatu kompetensi.

9. Kurikulum 2006 (KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)
Secara substansial, pemberlakuan (baca: penamaan) Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No.
19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih
bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah
subject matter), yaitu:
- Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual
maupun klasikal.
- Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.

- Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang
bervariasi.
- Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang
memenuhi unsur edukatif.
- Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan
atau pencapaian suatu kompetensi.
Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis
kompetensi sebelumnya (versi 2002 dan 2004), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh
menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah
ditetapkan, mulai dari tujuan, visi – misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar,
kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya
Pergantian kurikulum adalah suatu keniscayaan yang harus diberlakukan untuk
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perilaku dan metode
pngajaran yang setiap saat terus berkembang. Untuk menyikapi pergantian kurikulum
maka yang harus disiapkan adalah: Kesiapan dari guru itu sendiri (apapun kurikulumya
apabila guru memahami akan esensi dari kurikulum maka tidak akan terjadi
permasalahan), kesiapan sekolah, kesiapan pemerintah dan kesiapan stake holder
pendidikan. Semoga tulisan ini dapat sedikit memberikan pencerahan tentang kurikulum
di Indonesia, sehingga dapat lebih menimbulkan kearifan dalam proses belajarmengajar.***
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran

untuk

mencapai

tujuan

pendidikan

tertentu.

Banyak pertanyaan yang terlontar dari berbagai kalangan “ Mengapa kurikulum di negara
kita sering berubah? ”. Dan banyak juga pernyataan yang merupakan jawaban sinis dari
pertanyaan di atas, ” Biasa, ganti Menteri Pendidikan, ya ganti kurikulumnya”.
Benarkah

demikian

?

Mari menyimak sejenak secara global tentang perjalanan sejarah kurikulum kita. Dalam
perjalanan sejarah sejak Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan nasional telah
mengalami perubahan berturut-turut, yaitu pada tahun 1947, tahun1952, tahun1964,
tahun1968, tahun1975, tahun1984, tahun1994, dan tahun2004, serta yang terbaru adalah
kurikulum tahun 2006. Dinamika tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya
perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan IPTEK dalam masyarakat
berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan
perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di
masyarakat. Namun yang jelas, perkembangan semua kurikulum nasional dirancang
berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan
perbedaannya terletak pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan
dalam mengimplementasikannya.

Dimulai pada tahun 1947, saat itu kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi
sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah
digunakan sebelumnya. Rentjana Peladjaran 1947 (sebutan kurikulum saat itu)
merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan
berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan
sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia
Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.
Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan, dengan
menggunakan sebutan Rentjana Peladjaran Terurai 1952.
Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri yang paling
menonjol dalam kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi
pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Menjelang tahun 1964, dilakukan kembali penyempurnaan sistem kurikulum di
Indonesia, yang hasilnya dinamakan Rentjana Pendidikan 1964.
Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah penekanan pada pengetahuan akademik

untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program
Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional /
artistik, keprigelan, dan jasmani.
Dari Kurikulum 1964 diperbaharui menjadi kurikulum 1968, dalam hal ini terjadi
perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa
Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD
1945 secara murni dan konsekuen.
Penekanan dalam Kurikulum 1968, pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila
sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani,
moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik.
Sebagai pengganti kurikulum 1968 adalah kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini
menggunakan pendekatan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI),
mengarah kepada tercapainya tujuan spesifik, yang dapat diukur dan dirumuskan dalam
bentuk tingkah laku siswa. Dalam pelaksanaannya banyak menganut psikologi tingkah
laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (drill).
Menjelang tahun 1983, kurikulum 1975 dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi
kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan IPTEK. Sehingga dipertimbangkan
untuk segera ada perubahan. Karena itulah pada tahun 1984 pemerintah menetapkan
pergantian kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984.
Kurikulum 1984 berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa
pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di
sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau
menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus
dicapai siswa.
Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui Cara Belajar Siswa Aktif
(CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada

siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan
siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif,
afektif, maupun psikomotor.
Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah
pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan
keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan
luas materi pelajaran yang diberikan.
Pada tahun 1993, disinyalir bahwa pada kurikulum 1984, proses pembelajaran
menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar yang
kurang memperhatikan muatan pelajaran, sehingga lahirlah sebagai penggantinya adalah
kurikulum1994.
Ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya adalah
pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan
Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat
(berorientasi kepada materi pelajaran/isi). Dalam pelaksanaan kegiatan, guru harus
memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik
secara mental, fisik, dan sosial.Untuk mengaktifkan siswa guru dapat memberikan
bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen dan penyelidikan. Dan
dalam pengajaran suatu mata pelajaran harus menyesuaikan dengan kekhasan
konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan
terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan
pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama
sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (content
oriented), di antaranya adalah beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata
pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran. Hal ini mendorong para
pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya
penyempurnaan adalah diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1994.

Usaha pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
terutama meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran terus menerus
dilakukan, seperti penyempurnaan kurikulum, materi pelajaran, dan proses pembelajaran.
Dengan dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah,
sehingga sebagai konsekuensi logis harus terjadi juga perubahan struktural dalam
penyelenggaraan pendidikan, maka bersamaan dengan hal tersebut terjadilah perubahan
lagi pada kurikulum pendidikan.
Kurikukum yang dikembangkan pada tahun 2004 diberi nama Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada
pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai
dengan standard performance yang telah ditetapkan. Competency Based Education is
education geared toward preparing indivisuals to perform identified competencies
(Scharg dalam Hamalik, 2000: 89). Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu
pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah
ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu KBK sebagai pedoman
pembelajaran.
Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan yaitu untuk
memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang, maka pendidikan di sekolah
dititipi seperangkat misi dalam bentuk paket-paket kompetensi.
Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang
direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak
secara konsisten dan terus menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi
kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk
melakukan sesuatu (Puskur, 2002a). Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep
kompetensi dalam kurikulum adalah sebagai berikut.
(1) Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai
konteks.
(2) Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi
kompeten.

(3) Kompeten merupakan hasil belajar yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa
setelah melalui proses pembelajaran.
(4) Kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas
dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur.
(Puskur, 2002a).
Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang
kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar
mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum.
KBK berorientasi pada:
(1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian
pengalaman belajar yang bermakna, dan
(2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya
(Puskur, 2002a).
Rumusan kompetensi dalam KBK merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat
diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah dan
sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan
berkelanjutan untuk menjadi kompeten. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi
harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu:
pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk
menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; pengembangan sistem pembelajaran.
KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
•

Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun

klasikal.
•

Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.

•

Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang

bervariasi.
•

Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi

unsur edukatif.
•

Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau

pencapaian suatu kompetensi.(Puskur, 2002a).
•

Struktur kompetensi dalam KBK dalam suatu mata pelajaran memuat rincian

kompetensi dasar mata pelajaran itu dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa.
•

Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas dan

semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun

dan

dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut.
•

Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap

level.
•

Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, “Apa yang harus siswa

ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini?”.
•

Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum

dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian.
•

Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator.

•

Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana kita

mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan?”.
•

Guru akan menggunakan indikator sebagai dasar untuk menilai apakah siswa telah

mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Indikator bukan berarti dirumuskan
dengan rentang yang sempit, yaitu tidak dimaksudkan untuk membatasi berbagai
aktivitas pembelajaran siswa, juga tidak dimaksudkan untuk menentukan bagaimana guru
melakukan penilaian. Misalkan, jika indikator menyatakan bahwa siswa mampu
menjelaskan konsep atau gagasan tertentu, maka ini dapat ditunjukkan dengan kegiatan
menulis, presentasi, atau melalui kinerja atau melakukan tugas lainnya.
Dalam pelaksanaan KBK dilakukan dengan menggunakan sistem uji terbatas pada
sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project.
Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan
kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan
mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya
melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam
menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk
menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber
daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui
penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara

terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini
memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional
pendidikan, yaitu: (1)standar isi, (2)standar proses, (3)standar kompetensi lulusan,
(4)standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5)standar sarana dan prasarana, (6)standar
pengelolaan,(7) standar pembiayaan, dan (8)standar penilaian pendidikan.
Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku
pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat
satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di
setiap satuan pendidikan.
Secara substansial, pemberlakuan (baca: penamaan) Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No.
19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih
bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi, yaitu:
•

Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun

klasikal.
•

Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.

•

Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang

bervariasi.
•

Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi

unsur edukatif.
•

Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau

pencapaian suatu kompetensi.
Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi
sebelumnya (versi 2004), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana
pendidikan sesuai karakteristik Satuan Pendidikan dan keberadaannya, dengan mengacu

pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi – misi, struktur dan
muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabus
dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajarannya.

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri
Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar
mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum
pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964,
1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi
logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam
masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana
pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan
yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan
yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari
tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.
1. Rencana Pelajaran 1947
Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam
bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa
Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan
Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila.
Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah
kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950.
Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus
garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran.
Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi

pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan
pendidikan jasmani.
2. Rencana Pelajaran Terurai 1952
Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran
Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata
pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 19911995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung
Pinang, Riau.
Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum
1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral
(Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi:
moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah.
Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.
3. Kurikulum 1968
Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem
kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok
pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah: bahwa pemerintah
mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan
pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana
(Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan,
dan jasmani.
Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya
perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa
pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan
perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan

konsekuen.
Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan
pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani,
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan
beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan
keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang
dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila
sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok
pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.
Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat mata
pelajaran pokok-pokok saja,” katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak
mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja
yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.
4.Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif.
“Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO
(management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi, Direktur
Pembinaan TK dan SD Depdiknas.
Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem
Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran
setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan
instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar,
dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa
yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

5. .Kurikulum 1984
Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan
proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum
1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari
mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini
disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL).
Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R.
Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor
IKIP Jakarta — sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode 1984-1992. Konsep
CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan,
mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya,
banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh
di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang
menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan.
6.Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999
Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum
sebelumnya. “Jiwanya ingin mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum
1984, antara pendekatan proses,” kata Mudjito menjelaskan.
Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban
belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal
disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian,
keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok
masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil,
Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto
pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada

menambal sejumlah materi.
7.Kurikulum 2004
Bahasa kerennya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai
berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul
bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah
maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin
dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu
mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa.
Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota
besar di luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru
pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum.
8.KTSP 2006
Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target
kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan
dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan
kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi
siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar
kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap
mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional. Jadi pengambangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan
sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi
dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota. (TIAR)
Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap sepuluh tahun
sekali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum tidak ketinggalan dengan
perkembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologinya.

BAB III
PEMBAHASAN
Sejarah Kurikulum Indonesia
Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri
Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar
mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum
pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964,
1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi
logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam
masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana
pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan
yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan
yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari
tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.
3.2. Rencana Pelajaran 1947
Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam
bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa
Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan
Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila.
Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah
kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950.

Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus
garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran.
Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi
pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan
pendidikan jasmani.
3.3.Rencana Pelajaran Terurai 1952
Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran
Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata
pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 19911995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung
Pinang, Riau.
Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum
1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral
(Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi:
moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah.
Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.
3.4.Kurikulum 1968
Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem
kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok
pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah: bahwa pemerintah
mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan
pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana
(Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan,
dan jasmani.
Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya

perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa
pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan
perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan
pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani,
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan
beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan
keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang
dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila
sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok
pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.
Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat mata
pelajaran pokok-pokok saja,” katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak
mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja
yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.
3.5.Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif.
“Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO
(management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi, Direktur
Pembinaan TK dan SD Depdiknas.
Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem
Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran
setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan

instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar,
dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa
yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.
3.6.Kurikulum 1984
Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan
proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum
1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari
mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini
disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL).
Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R.
Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor
IKIP Jakarta — sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode 1984-1992. Konsep
CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan,
mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya,
banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh
di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang
menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan.
3.7.Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999
Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum
sebelumnya. “Jiwanya ingin mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum
1984, antara pendekatan proses,” kata Mudjito menjelaskan.
Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban
belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal
disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian,
keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok

masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil,
Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto
pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada
menambal sejumlah materi.
3.8.Kurikulum 2004
Bahasa kerennya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai
berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul
bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah
maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin
dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu
mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa.
Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota
besar di luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru
pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum.
3.9.KTSP 2006
Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target
kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan
dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan
kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi
siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar
kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap
mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional. Jadi pengambangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan
sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi
dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota. (TIAR)

3.10. Perkembangan Kurikulum di Indonesia
Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap sepuluh tahun
sekali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum tidak ketinggalan dengan
perkembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kurikulum
yang pernah diberlakukan secara nasional di Indonesia dapat dijelaskan dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel Kronologis Perkembangan Kurikulum di Indonesia
Tahun

Kurikulum

Keterangan
1947

Rencana Pelajaran 1947

· Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan.
· Istilah kurikulum masih belum digunakan. Sementara istilah yang digunakan adalah
Rencana Pelajaran
1954

Rencana Pelajaran 1954

· Kurikulum ini masih sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu Rencana Pelajaran
1947
1968

Kurikulum 1968

· Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa masa
pelajaran, seperti Sejarah, Ilmu Bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial mengalami fusi
menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies). Beberapa mata pelajaran, seperti Ilmu
Hayat, Ilmu Alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahun Alam (IPS)
atau yang sekarang sering disebut Sains.
1975

Kurikulum 1975

· Kurikulum ini disusun dengan kolom-kolom yang sangat rinci.
1984

Kurikulum 1984

· Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975
1994

Kurikulum 1994

· Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984
2004

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

· Kurikulum ini belum diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Beberapa sekolah telah
dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini
2008

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

· KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP, karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi
KBK. Kurikukulum ini dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).

BAB IV
PENUTUP
4.1.Kesimpulan
* Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian
Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi
standar mutu yang jelas dan mantap.
* Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah
mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004,
dan 2006.
* Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap sepuluh
tahun sekali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum tidak ketinggalan
dengan perkembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologinya.
4.2.Saran
* Sesuai dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan sebaiknya kurikulum disesuaikan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
* Kurikulum perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan
yang terjadi di masyarakat.
* Perubahan kurikulum harus mengacu pada sumber hukum yaitu pancasila dan Undangundang dasar 1945.
Dalam era globalisasi dan pasar bebas kita dihadapkan pada perubahan-perubahan
yang tidak menentu. Ibarat ”nelayan dilautan bebas” yang dapat menyesatkan jika tidak
memiliki ”kompas” sebagai pedoman untuk bertindak dan mengarunginya. Begitu juga
dengan pendidikan dimana membutuhkan pedoman untuk dapat mencapai tujuan.
Pedoman dalam hal ini ialah kurikulum.

Pengertian Kurikulum
a. Pengertian secara tradisional :
Pertengahan abad ke XX pengertian kurikulum berkembang dan dipakai dalam dunia
pendidikan yang berarti “sejumlah plejaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk
kenaikan kelas atau ijazah”.
Pengertian tradisional ini telah diterapkan dalam penyusunan kurikulum seperti
Kurikulum SD dengan nama “Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat” tahun 1927 sampai
pada tahun 1964 yang isinya sejumlah mata pelajaran yang diberikan pada kelas I s.d.
kelas VI.
b. Pengertian modern :
‘Kurikulum’ dalam bahasa Latin mempunyai kata akar ‘curere’. Kata ini
bermaksud ‘laluan’ atau ‘jejak’. Secara yang lebih luas pula maksudnya ialah ‘jurusan’
seperti dalam rangkai kata jurusan peperangan’. Perkataan’kurikulum’ dalam bahasa
Inggris mengandungi pengertian ‘jelmaan’ atau ‘metamorfosis’. Paduan makna keduadua bahasa ini menghasilkan makna bahawa perkataan kurikuluin’ ialah ‘laluan dan satu
peringkat ke satu peningkat’. Perluasan makna ini memberikan pengertian ‘kurikulum’
dalam perbendaharaan kata pendidikan bahasa Inggeris sebagai jurusan pengajian yang
diikuti di sekolah. (Kliebard, 1982) www.karyanet.com.my/knet/ebook
Kurukulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (UU. No.20 Bab 1. Pasal I.
butir 19)
Menurut Saylor J. Gallen & William N. Alexander dalam bukunya “Curriculum
Planning”

menyatakan

Kurikulum

adalah

“Keseluruhan

usaha

sekolah

untuk

mempengaruhi belajar baik berlangsung dikelas, dihalaman maupun diluar sekolah”.
Kurikulum yakni bahwa konsep kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam empat
jenis pengertian yang meliputi: (1) kurikulum sebagai produk; (2) kurikulum sebagai
program; (3) kurikulum sebagai hasil yang diinginkan: dan (4) kurikulum sebagai
pengalaman

belajar

bagi

peserta
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Kurikulum pada sekolah modern dapat definisikan seluruh pengalaman belajar
anak yang menjadi tanggung jawab sekolah (Robert S.Flaming).
Kurikulum ialah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah
(William B.Ragan)
Kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan, yang dilakukan oleh
sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan
siswa yang paling baik. (Nengly and Evaras 1967).
Kurikulum adalah susunan rangkaian dari hasil belajar yang disengaja. Kurikulum
menggambarkan dari hasil pengajaran. (Inlow 1966).
Kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran (out7 comes)
yang diharapkan dari suatu pembelajaran.Perencanaan tersebut disusun secara
terstrukturuntuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk
mengembangkan strategi pembelajaran (Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan
dengan baik agar sasaran (goals) dan tujuan (objectives) pendidikan yang telah ditetapkan
dapat tercapai. (Grayson 1977)
Dari berbagai pengertian kurikulum diatas penulis menyimpulkan bahwa
Kurikulum adalah suatu pedoman yang terencana dan terorganisir dimana didalamnya
tercakup tujuan, pembelajar, pebelajar,sarana dan prasarana, alat/bahan, evaluasi untuk
menciptakan suatu pengalaman belajar pada pebelajar dibawah tanggung jawab sekolah
atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk mencapai suatu tujuan
II. PERUBAHAN KURIKULUM
Perubahan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ;
a.

Adanya perubahan kebijakan pejabat pemerintah yang berwenang

b. Adanya pengaruh dari luar akibat globalisasi.
c.

Adanya penemuan atau penelitian baru

d. Ketinggalan zaman (tidak relevan)

Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah
mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004
dan 2006 (KTSP). Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya
perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa
dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu
dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di
masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu
Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan
serta pendekatan dalam merealisasikannya.
KURIKULUM 1968 dan sebelumnya
Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rentjana Pelajaran
1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem
pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah
digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti
sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih
dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development
conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang
merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.
Setelah Rentjana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia
mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai
1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling
menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus
memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan
sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokokpokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa
pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk
pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program
Pancawardhana

(Hamalik,

2004),

yaitu

emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.

pengembangan

moral,

kecerdasan,

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu
dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi
pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968
merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen.
Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan
ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat
jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan
keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan
dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.
KURIKULUM 1975
Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan pendekatanpendekatan di antaranya sebagai berikut.
Berorientasi pada tujuan
Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti
dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur
Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah
kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk
tingkah laku siswa.
Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon
(rangsang-jawab) dan latihan (drill).
Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mampu lagi
memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bahkan sidang umum MPR 1983 yang produknya tertuang dalam GBHN 1983
menyiratakan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari
kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Karena itulah pada tahun 1984 pemerintah
menetapkan pergantian kurikulum 1975 oleh kurikulum 1984.

KURIKULUM 1984
Secara umum dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 di antaranya
adalah sebagai berikut.
Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam
kurikulum pendidikan dasar dan menengah
Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan
kemampuan anak didik
Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah
Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang.
Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang
pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah
menengah tingkat atas termasuk Pendidikan Luar Sekolah.
Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan
perkembangan lapangan kerja.
Atas dasar perkembangan itu maka menjelang tahun 1983 antara kebutuhan atau
tuntutan masyarakat dan ilmu pengetahuan/teknologi terhadap pendidikan dalam
kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai lagi, oleh karena itu diperlukan perubahan
kurikulum. Kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum
1975.
Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Berorientasi kepada tujuan instruksional.
Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam
waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan
efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama
harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa.
Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar
siswa aktif (CBSA).
CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa
untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan

siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif,
afektif, maupun psikomotor.
Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral.
Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan
kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah,
semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan.
Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan.
Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru
kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat
peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang
dipelajarinya.
Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa.
Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan
penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret,
semiabstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contohcontoh ke kesimpulan. Dari yang mudah menuju ke sukar dan dari sederhana menuju
ke kompleks.
Menggunakan pendekatan keterampilan proses.
Keterampilan proses adalah pendekatan belajat mengajar yang memberi tekanan
kepada

proses

pembentukkan

keterampilan

memperoleh

pengetahuan

dan

mengkomunikasikan perolehannya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan
dilakukan secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan pelajaran.
KURIKULUM 1994
Pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, proses pembelajaran
menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan
kurang memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Hal ini terjadi karena berkesesuaian suasan
pendidikan di LPTK (lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) pun lebih
mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. Akibatnya, pada saat itu
dibentuklah Tim Basic Science yang salah satu tugasnya ikut mengembangkan kurikulum
di sekolah. Tim ini memandang bahwa materi (isi) pelajaran harus diberikan cukup

banyak kepada siswa, sehingga siswa selesai mengikuti pelajaran pada periode tertentu
akan mendapatkan materi pelajaran yang cukup banyak.
Kurikulum

1994

dibuat

sebagai

penyempurnaan

kurikulum

1984

dan

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan
mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang
pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi
kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak.
Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya
sebagai berikut.
Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan
Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat
(berorientasi kepada materi pelajaran/isi)
Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum
untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti
sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan
dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi
yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial.
Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah
kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu
jawaban), dan penyelidikan.
Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan
konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan
terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan
pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan
masalah.
Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal
yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek.
Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk
pemantapan pemahaman siswa.

Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan,
terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi
(content oriented), di antaranya sebagai berikut.
Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya
materi/substansi setiap mata pelajaran
Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat
perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan
aplikasi kehidupan sehari-hari.
Permasalahan di atas terasa saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994.
Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut.
Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1994.
Penyempurnaan

tersebut

dilakukan

dengan

tetap

mempertimbangkan

prinsip

penyempurnaan kurikulum, yaitu
Penyempurnaan kurikulum secara terus menerus sebagai upaya menyesuaikan
kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan
kebutuhan masyarakat.
Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat
antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan
lingkungan serta sarana pendukungnya.
Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi
materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti
tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana/prasarana termasuk buku pelajaran.
Penyempurnaan

kurikulum

tidak

mempersulit

guru

dalam

mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana
prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah.
Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan
bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang.

KURIKULUM Berbasis Kompetensi – Versi Tahun 2002 dan 2004
Usaha pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran
terus menerus dilakukan, seperti penyempurnaan kurikulum, materi pelajaran, dan proses
pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soejadi (1994:36),
khususnya dalam mata pelajaran matematika mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran
matematika di jenjang persekolahan merupakan suatu kegiatan yang harus dikaji terus
menerus dan jika perlu diperbaharui agar dapat sesuai dengan kemampuan murid serta
tuntutan lingkungan.
Implementasi pendidikan di sekolah mengacu pada seperangkat kurikulum. Salah
satu bentuk inovasi yang dikembangkan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan
adalah melakukan inovasi di bidang kurikulum. Kurikulum 1994 perlu disempurnakan
lagai sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik
menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25
tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Kurikukum yang dikembangkan saat ini diberi nama Kurikulum Berbasis
Kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan
kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar
performance yang telah ditetapkan. Competency Based Education is education geared
toward preparing indivisuals to perform identified competencies (Scharg dalam Hamalik,
2000: 89). Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan
individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan.
Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai
pedoman pembelajaran.
Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu
untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang, maka pendidikan di
sekolah dititipi seperangkat misi dalam bentuk paket-paket kompetensi.
Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang
direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak
secara konsisten dan terus menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi

kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk
melakukan sesuatu (Puskur, 2002a).
Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum
adalah sebagai berikut.
Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam
berbagai konteks.
Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi
kompeten.
Kompeten merupakan hasil belajar (learning outcomes) yang menjelaskan hal-hal
yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran.
Kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas
dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur.
(Puskur, 2002a).
Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan
tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar
mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum
sekolah. Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasi pada: (1) hasil dan dampak yang
diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang
bermakna, dan (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan
kebutuhannya (Puskur, 2002a).
Rumusan kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan
pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam
setiap tingkatan kelas dan sekolah dan sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang
dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.
Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga
unsur pokok, yaitu:
pemilihan kompetensi yang sesuai;

spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian
kompetensi;
pengembangan sistem pembelajaran.
Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun
klasikal.
Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang
bervariasi.
Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang
memenuhi unsur edukatif.
Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau
pencapaian suatu kompetensi.
(Puskur, 2002a).
Struktur kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam suatu mata
pelajaran memuat rincian kompetensi (kemampuan) dasar mata pelajaran itu dan sikap
yang diharapkan dimiliki siswa. Mari kita lihat contohnya dalam mata pelajaran
matematika, Kompetensi dasar matematika merupakan pernyataan minimal atau
memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau
subaspek mata pelajaran matematika. (Puskur, 2002b). Kompetensi Dasar Mata Pelajaran
Matematika merupakan gambaran kompetensi yang seharusnya dipahami, diketahui, dan
dilakukan siswa sebagai hasil pembelajaran mata pelajaran matematika. Kompetensi
dasar tersebut dirumuskan untuk mencapai keterampilan (kecakapan) matematika yang
mencakup kemampuan penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan memiliki sikap
menghargai kegunaan matematika.
Struktur kompetensi dasar Kurikulum Berbasis Kompetensi ini dirinci dalam
komponen aspek, kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata
pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut.

Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada
setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, “Apa yang
harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini?”.
Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum
dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian.
Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah
untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai
hasil belajar yang diharapkan?”. Guru akan menggunakan indikator sebagai dasar untuk
menilai apakah siswa telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Indikator
bukan berarti dirumuskan dengan rentang yang sempit, yaitu tidak dimaksudkan untuk
membatasi berbagai aktivitas pembelajaran siswa, juga tidak dimaksudkan untuk
menentukan bagaimana guru melakukan penilaian. Misalkan, jika indikator menyatakan
bahwa siswa mampu menjelaskan konsep atau gagasan tertentu, maka ini dapat
ditunjukkan dengan kegiatan menulis, presentasi, atau melalui kinerja atau melakukan
tugas lainnya.
Kurikulum Berbasis Kompetensi – Versi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan)
Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan
kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan
mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya
melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam
menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk
menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber
daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui
penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara
terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini
memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional

pendidikan, yaitu: (1)standar isi, (2)standar proses, (3)standar kompetensi lulusan,
(4)standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5)standar sarana dan prasarana, (6)standar
pengelolaan, standar pembiayaan, dan (7)standar penilaian pendidikan.
Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu,
maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah
menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk
kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan
dilaksanakan di setiap satuan pendidikan.
Secara substansial, pemberlakuan (baca: penamaan) Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No.
19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih
bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah
subject matter), yaitu:
Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun
klasikal.
Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang
bervariasi.
Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang
memenuhi unsur edukatif.
Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau
pencapaian suatu kompetensi.
Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis
kompetensi sebelumnya (versi 2002 dan 2004), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh
menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah
ditetapkan, mulai dari tujuan, visi – misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar,
kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya.
KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan.
KTSP terdiri atas:
•

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan,

•

Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan,

•

Kalender pendidikan, dan

•

Silabus.

KTSP dikembangkan sesuai dengan :

III.

•

satuan pendidikan,

•

potensi/karakteristik daerah,

•

sosial budaya masyarakat setempat, dan

•

peserta didik.

PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang

ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya
positif yang datang dari luar atau dari dalam dengan harapan agar peserta didik dapat
menghadapi masa depannya dengan baik. Oleh karena itu pengembangan kurikulum
harus bersifat antisipatif,adaptif dan aplikatif.
APA YANG PERLU DIKEMBANGKAN ?
Menurut H.Dakir (2004) pada dasarnya pengembangan kurikulum didasarkan
pada 4 unsur yaitu :
1.

Merencanakan, merancangkan dan memprogramkan bahan ajar dan
pengalaman belajar.
Yang perlu direncanakan, dirancang dan diprogramkan ialah seluruh komponen
penunjang dalam kurikulum seperti; struktur program (silabus dan RPP), sistem
kredit, sistem semester, sitem administrasi, sistem bimbingan, sistem evaluasi.

2.

Karakteristik peserta didik
Karakter peserta didik sekarang ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan IPTEK
dan globalisasi.

3.

Tujuan yang akan dicapai
Dalam pengajaran bukan hanya penguasan pada bahan ajar tetapi lebih pada
pembinaan, bimbingan untuk menuju pendewasaan bagi peserta didik.

4.

Kriteria – kriteria untuk mencapai tujuan
Kriteria pengembangan kurikulum hendaknya disesuaikan dengan Pancaasila dan
UUD 1945 serta memperhatikan karakteristik peserta didik.

SIAPA YANG MENGEMBANGKAN ?

1. Pihak produsen yaitu semua yang terkait dalam lembaga pendidikan.
2. Pihak konsumen yaitu semua pihak yang membutuhkan pendidikan.
3. Pihak ahli yang relevan yaitu semua pihak yang membutuhkan sesuai dengan
bidangnya.
4. Pihak guru yaitu semua guru yang profesional dan berkompeten di bidangnya.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, terutama meningkatkan hasil
belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran terus menerus diadakan penyempurnaan
kurikulum. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan maka,
kurikulum yang ada juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tadi tanpa mengurangi
tujuan utamanya. Dalam kurikulum ideal yang dimiliki oleh setiap negara, terkandung
cita – cita pendidikan nasional. Di Indonesia cita – cita tersebut dapat dirumuskan dalam
kalimat sederhana dan padat yaitu terbentuknya Pribadi Pancasila

Pengembangan kurikulum harus memiliki landasan yang kuat yaitu berdasarkan
kondisi masyarakat yang nyata yang terjadi dilapangan, nilai nilai mendasar yang
diyakini, kondisi anak yang benar serta pengetahuan dan konsep – konsep ilmu yang
mutakhir. Kemudian kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan
nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarat, berbangsa
dan bernegara.

Pengembangan kurikulum didasari dengan memperhatikan konteks pendidikan
yakni; Kebangkitan Islam, Clean and Good Government, Otonomi Daerah, Millenium
Goals

2015

(Globalisasi),

Demokratisasi,

Pembangunan

berkelanjutan,

Perkembangan IPTEKS, serta Ekonomi Berbasis Spritual, Moral, dan Intelektual.
Pada tingkat ini pengembangan kurikulum dibahas dalam ruang lingkup nasional yang
harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD
1945 Alinea ke 4. Pengembangan kurikulum juga berlandaskan pada spritual, filosofis,
sosiologis dan psikologis.
Karena tuntutan kebutuhan tersebut maka terjadilah pengembangan kurikulum
dari paradigma lama ke paradigma yang baru. Adapun perubahan yang terjadi dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.

Paradigma Lama
Pengajaran di kelas
Penyerapan informasi secara pasif

Paradigma Baru
Pengajaran eksploratif
Sistem magang (apprenticenship)

menyerap informasi secara aktif
Bekerja secara individual
Belajar berkelompok
Guru sebagai sumber belajar tunggal “yang Guru
berperan
sebagai
maha tahu “
Isi pelajaran relatif tetap
Strategi/metode relatif homogen

untuk

pemandu/

pembimbing
Isi pelajaran berubah secara tepat
Strategi/metode heterogen

Sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini telah melaksanakan sutu kurikulum
yang dikenal sebagai kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan). KTSP
dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah, daerah, karekteristik
sekolah, sosial budaya, masyarakat, dan peserta didik.
Pengertian KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan
dilaksanakan

oleh

setiap

satuan

pendidikan

yang

sudah

siap

dan

mampu

mengembangkannya dengan memperhatikan UU. No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
pasal 36.

Tujuan diterapkannya KTSP adalah :
1.

Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam
mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang
tersedia.

2.

Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan
kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.

3.

Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas
pendidikan yang akan dicapai.

Landasan pengembangan KTSP adalah sebagai berikut :
1. Undang – undang no.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standart isi.
4. Permendiknas No.23 Tahun 2006 tentang Standart Kompetensi Lulusan.
5. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23.
IV.

KELUWESAN KURIKULUM
Teori kurikulum memang tidak terlalu populer, seolah hanya penting bagi para

ahli saja. Sementara bagi praktisi, teori kurikulum dianggap tidak penting karena mereka
hanya pelaksana saja. Sebenarnya anggapan tersebut keliru. Karena teori kurikulam itu
memberikan perangkat konseptual untuk menilai rencana kurikulum, mengevaluasi dan
mereformasi kurikulum. Bahkan seorang pendidik yang baik itu harus selalu menyadari
bahwa kurikulum itu harus terus berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat.
Perkembangan kurikulum harus dilakukan secara fleksibel. Fleksibel dalam
kurikulum dapat dikaji dari 2 sudut pandang yang berbeda yaitu Felksibel sebagai suatu
pemikiran pendidikan dan fleksibel sebagai kaedah dalam penerapan kurikulum.
Fleksibel sebagai suatu pemikiran pendidikan berkaitan dengan dimensi peserta didik dan

kelulusan, sedangkan fleksibel sebagai suatu kaedah dalam penerapan kurikulum
berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum tersebut, pada prinsifnya Fleksibel mangandung
makna bahwa pelaksanaan program, peserta didik dan kelulusan memiliki ruang gerak
dan kebebasan dalam bertindak.
Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan dan selalu berpedoman
pada Pancasila maka kurikulum haruslah fleksibel dalam artian seorang pembelajar harus
mampu berbuat untuk mengembangkan kurikulum yang sudah ditetapkan dengan melihat
situasi dan kondisi peserta didik, lingkungan sekolah dan masyarakat. Sebagai seorang
pembelajar harus mampu berbuat secara aktif dan kreatif untuk mencapai tujuan
pendidikan yang diharapkan.
Kurikulum sangat relevan dengan visi, misi, sasaran dan tujuan setiap program
studi dimana didalamnya tercakup wawasan pengetahuan yang mampu menjawab
tuntutan, kebutuhan masa kini dan masa akan datang yang akan menjamin profil lulusan
yang diharapkan.

V.

Posisi Kurikulum dalam Pembangunan Pendidikan
Pendidikan akan berjalan dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan apabila

mempunyai kurikulum sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum
dirancang berdasarkan tujuan umum yang ingin dicapai dalam pendidikan tersebut.
Kurikulum terdiri dari empat komonen utama yaitu :
a. tujuan
b. isi bidang studi
c. strategi penyampaian
d. evaluasi

Disetiap komponen tersebut harus tertera jelas apa yang ingin dilakukan, dicapai dan
diharapkan dari pendidikan tersebut. Apabila ada keterkaitan yang jelas antara komponen
tersebut dan didukung oleh sarana dan prasarana serta guru yang berkompeten maka
tujuan pendidikan yang diharapkan akan tercapai.
Dikutip dari buku Pemikiran Kependidikan oleh Prof. Dwi Nugroho Hidayanto
bahwa diibaratkan sebuah pertunjukan sandiwara, siswa adalah pemainnya, lingkungan
sekolah adalah panggungnya, guru adalah sutradaranya dan kurikulum adalah
skenarionya. Bisa dibayangkan apabila ada sebuah pementasan tanpa mempunyai
skenario yang jelas dan sistematis, siapa yang akan tertarik dengan pementasan tersebut.
Jadi kurikulum mempunyai posisi yang sangat vital dalam pembangunan pendidikan.
Pendidikan akan menjadi bermakna dan terarah apabila dirangkum dalam suatu
kurikulum yang tepat.
Pentingnya kurikulum dalam pendidikan bisa dilihat dari pengertian kurikulum itu
sendiri. Soedijarto membaginya dalam lima tingkatan, bahwa kurikulum itu :
1.

serangkaian tujuan pendidikan yang menggambarkan kemampuan, nilai dan sikap
yang harus dimiliki oleh peserta didik

2.

kerangka materi yang menggambarkan bidang pelajaran yang perlu dipelajari
untuk menguasai kemampuan,nilai dan sikap bagi peserta didik

3.
4.

garis besar materi dari bidang studi yang dipilih untuk dijadikan obyek belajar
panduan dan buku pelajaran yang disusun untuk menunjang proses kegiatan
belajar mengajar

5.

bentuk dan jenis kegiatan belajar mengajar yang dialami oleh pelajar, termasuk
bentuk,jenis dan frekuensi evaluasi.
Karena Kurikulum dijadikan suatu acuan untuk melaksanakan pendidikan, maka

kurikulum tersebut juga menjadi penentu akan keberhasilan dalam pembangunan
pendidikan. Pembangunan pendidikan pada dasarnya bertujuan mengembangkan
kualitas manusia meliputi segala aspek manusia dalam harkatnya sebagai mahluk yang

berakal budi, sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat dan warga negara.
Pengembangan ini meliputi 3 misi utama (Dimyati,1992), yaitu : pendidikan kepribadian,
pendidikan socio-civics dan pendidikan intelektual. Pengembangan pendidikan di
Indonesia tidak bisa lepas dari misi utama pendidikan yang tertuang dalam tujuan
pendidkan nasional yang berdasarkan Pancasila.
Kurikulum harus memuat rancangan – rancangan atau program –program
pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (yang senantiasa
selalu berkembang ) dan kemajuan peradaban dunia dengan tetap berpedoman pada
Pancasila. Apabila suatu kurikulum mampu membuat hal tersebut maka pembangunan
pendidikan di Indonesia akan berkembang dan berhasil dalam menciptakan anak bangsa
yang berpengetahuan dan berketerampilan yang dilandasi oleh Imtaq.
I. Pengertian Kurikulum
A. Pengertian Kurikulum secara Etimologis
Webster’s Third New International Distionery menyebutkan Curriculum berasal
dari kata curere dalam bahasa latin Currerre yang berarti :
1. Berlari cepat
2. Tergesa-gesa
3. Menjalani
Currerre dikatabendakan menjadi Curriculum yang berarti :
1. Lari cepat, pacuan, balapan berkereta, berkuda, berkaki
2. Perjalanan, suatu pengalaman tanda berhenti
3. Lapangan perlombaan, gelanggang, jalan
Menurut satuan pelajaran SPG yang dibuat oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang berarti “jarak yang
ditempuh”. Semula dipakai dalam dunia olahraga.

B. Beberapa definisi tentang Kurikulum
a. Pengertian secara tradisional :
Pertengahan abad ke XX pengertian kurikulum berkembang dan dipakai dalam
dunia pendidikan yang berarti “sejumlah plejaran yang harus ditempuh oleh
siswa untuk kenaikan kelas atau ijazah”.
Pengertian tradisional ini telah diterapkan dalam penyusunan kurikulum seperti
Kurikulum SD dengan nama “Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat” tahun 1927
sampai pada tahun 1964 yang isinya sejumlah mata pelajaran yang diberikan
pada kelas I s.d. kelas VI.
b. Pengertian modern :
Menurut Saylor J. Gallen & William N. Alexander dalam bukunya “Curriculum
Planning” menyatakan Kurikulum adalah “Keseluruhan usaha sekolah untuk
mempengaruhi belajar baik berlangsung dikelas, dihalaman maupun diluar
sekolah”.
Menurut B. Ragan mengemukakan kurikulum adalah “Semua pengalaman anak
dibawah tanggung jawab sekolah”
Menurut

Soedijarto,

Perencanaan

dan

sebuah

pengalaman

Pengembangan;

kurikulum

Pemikiran
Perguruan

Bagi

Prosedur

Tinggi,

BP3K

Departeman Pendidikan dan Kebudayaan tahu 1975 ”Segala pengalaman dan
kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh
siswa/mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi
suatu lembaga pendidikan”.
Dari berbagai pengertian kurikulum diatas penulis menyimpulkan bahwa
Kurikulum adalah merupakan suatu usaha terrencana dan terorganisir untuk
menciptakan suatu pengalaman belajar pada siswa dibawah tanggung jawab
sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan.

II. Konsep dasar kurikulum
1. Kurikulum 1975
Disebut demikian karena pembakuannya dilakukan pada tahun 1975 dan berlaku
mulai tahu itu pula. Kurikulum 1975 menyempurnakan atau bahkan merubah
kurikulum

sebelumnya,

yaitu

kurikulum

1968.

kurikulum

1975

banyak

dipengaruhi oleh aliran Psikologi Behavioral; segala sesuatu diukur dari hasilnya,
dan diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur. Oleh sebab itu,
kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan yang dirumuskan secara operasional
dan behavioral. Bentuk kurikulum yang demikian dipandang mengandung
beberapa kelemahan, antara lain terlalu terpusat pada pencapaian tujuan,
sehingga melupakan proses yang dalam dunia pendidikan sangatlah penting.
2. Kurikulum 1984
Kurikulum ini banyak dipengharuhi oleh aliran psikologi Humanistik, yang
memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari
sendiri, menjelajah dan meneliti lingkungannya. Oleh sebab itu kurikulum 1984
menggunakan pendekatan proses, disamping tetap menggunakan orientasi pada
tujuan.
3. Kurikulum 1994
Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dengan
dasar kurikulum 1984 pada kurikulum 1994 muncul istilah CBSA (Cara Belajar
Siswa Aktif). Kegiatan belajar cenderung didalam kelas, mengejar target berupa
materi yang harus dikuasai, berorientasi kognitif.
4. Kurikulum 2004
Kurikulum ini disusun lebih kompleks sebagai pengembangan kurikulum
sebelumnya , tujuan terarah pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa.
Pengembangan ada pada guru dan sekolah. Semua proses terstandarisasi mulai

dari proses pembelajaran hingga hasil belajar siswa. Perubahan total nampak
jelas jika dibandingkan antara kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 dengan
alasan relevansi. Kurikulum ini populer dengan sebutan KBK (Kurikulum
Berbasis Konpetensi)
Untuk mempermudah memahami kurikulum dari tahun 1974 hingga 2004 maka
perhatikan tabel perbandingan kurikulum dibawah ini :
III. Dimensi-dimensi kurikulum
KURIKULUM SEKOLAH DASAR
Dimensi

Kurikulum sekolah dasar 1965 – 1974
Membentuk manusia pancasila sejati

Tujuan

berdasarkan ketentuan-ketentuan

pendidikan

seperti yang dikehendaki oleh

nasional

pembukaan UUD 1945 dan isi UUD

Orientasi

1945
Mampu hidup berdiri sendiri di

pelajaran

masyarakat
Warga negara yang memiliki mental
moral budi pekerti yang tinggi,

Kualifikasi

keyakinan agama yang kuat,

lulusan

berkecerdasan, dan berketerampilan
yang tinggi, dan memiliki fisik yang
kuat dan sehat
Kelompok pembinaan jiwa pancasila

Orientasi/isi

kelompok pembinaan pengetahuan

kurikulum

dasar, kelompok pembinaan
kecakapan khusus
Menuju integrasi kurikulum dari TK

Desain
kurikulum

s.d. PT. Tiap segi pendidikan
dicantumkan tujuan dan pedoman
palaksaan dan cara merangsang agar
anak melakukan kegiatan yang aktif.

Pendekatan
metodologis

Tidak jelas

Penilaian

Sistem ujian negara

Bimbingan

KURIKULUM SD SMP SMA SPG
KURIKULUM BARU (1975-1985)
Dimensi

Kurikulum baru 1975-1976
KPTD, MPR-RI No. IV ?MPR/1973.
Pendidikan nasional berdasarkan atas
pancasila dan bertujuan untuk
meningkatkan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan,

Dasar

keterampilan, mempertinggi budi
pekerti, memperkuat kepribadian dan
mempertebal semangat kebangsaan
agar dapat menumbuhkan manusiamanusia pembangunan yang dapat
membangun dirinya sendiri serta
pembangunan bangsa.
Tujuan Pendidikan Umum

Tujuan
pendidikan
dan
pengajaran

Tujuan Institusional
Tujuan Kurikuler
Tujuan Instruksional Umum
Tujuan Instruksional Khusus
Keseimbangan antara kognitif,
keterampilan dan sikap.

Orientasi

Keseimbangan antara pelajaran teori

pelajaran

dan praktek
Menunjang pada ketercapaian tujuan

Kualifikasi

pendidikan dan pengajaran
Jelas dan terarah pada lapanga kerja

tertentu
lulusan

Mengandung aspek-aspek kognitif,
afektif dan psikomotor
Pendekatan bidang studi program terdiri
dari :

Organisasi
Program umum,

kurikulum

akademik/kejuruan,pendidikan
keterampilan.
Berorientasi pada tujuan
Efisiensi dan efektifitas
Desain

Relevansi dan kebutuhan

kurikulum

Keluwesan dan keadaan
Pendidikan seumur hidup
Pendekatan PPSI dan metode satuan
pelajaran
Menggunakan konsep CBSA

Pendekatan
metodologis

Lengkap dengan pedoman:
Metode, evaluasi, bimbingan,
administrasi dan supervisi.
Penilaian sumatif dan formatif

Penilaian
TPB, EBTA, EBTANAS

Tabel perbandingan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984
Faktor
Pemband

Kurikulum 1975

ing
Pendekat Menggunakan
an

pendekatan

Kurikulum 1984
Pendekatan

sistem,keterampilan proses,

dengan orientasi padadengan

tidak

meninggalkan

tujuan

orientasi pada tujuan
1.
Tujuan
institusional SMA
2.

Program
pengajaran : inti

Sistematika Kurikulum

khusus

dan

1975

pengelolaan
program

1. Tujuan institusional
3.

SMP/SMA

Proses
pelaksanaan

2.

Struktur

program

kurikulum-

kurikulum
3.
Sistemati

pendekatan

GBPP

(Garis-garis

Besar

Program

Pengajaran)

keterampilan
proses

4.

Sistem

Satuan

-

ka

pelajaran

penyajian

yang menggunakan
pendekatan

Ketuntasan

-

belajar

5. Sistem penilaian

- Sistem kredit

6. Sistem

- Ko-kurikuler dan

bimbingan

dan penyuluhan
7.

Administrasi
supervisi

dan

ekstrakurikule
r
- Bimbigan karier
- Sistem penilaian
4. Administrasi dan

Struktur
Program

supervisi
1. Program pendidikan1. Program inti 15
umum

bidang

2. Program pilihan :
- Program pilihan

2. Program pendidikan

A,

akademik :

untuk

bekal
- Program
untuk

melanjutkan

mayor

ke perguruan

masing-

tinggi.

masing jurusan
-

Program

- Program pilihan

minor

untuk

B

tiap

memberikan

jurusan

bekal
3. Program pendidika

kerja

dan

keterampilan

melanjutkan
ke perguruan

Jurusan

tinggi.
1975Tidak menggunakan

Kurikulum
menggunakan

tigaistilah jurusan, yang

jurusan

ada

hanyalah

jalur

program :
1. Jurusan IPA
2. Jurusan IPS

1. Program

3. Jurusan Bahasa

pilihan A
2. Program

Ketiga

jurusan

tersebut
memiliki

pilihan B

sama-sama
kesempatanProgram

B

atau persiapan untukdipersiapkan
melanjutkan

terjun ke dunia kerja,

pendidikan

padatetapi

jenjang

lebihdipersiapkan

tinggi.

yang

untuk
juga
untuk

memasuki
pendidikan

yang

lebih tinggi. Program
B
dengan

disesuaikan
daerah

masing-masing
sesuai

Sistem
Penyamp
aian

Dengan
PPSI,
lebih

pendekatan
dikembangkan

lanjut

melalui

satuan pelajaran

dengan

kebutuhan.
Dengan pendekatan
keterampilan proses,
penyajian

juga

menggunakan

satuan pelajaran :
Ketuntasan
1. Jika 60% siswa gagal1.
kelompok dicapai

mengerjakan
pekerjaan,

jika minimal 85%

materi

diulang

jumlah

siswa

keseluruhan.

memenuhi
ketuntasan

2.

Jika

yang

gagal

Ketuntas

kurang

dari

an

mereka mengulang

Belajar

sendiri-sendiri.

belajar

60%

perseorangan.

2.

Penguasaan
minimal

3.

Jika

siswa

telah

ketuntasan

mencapai

belajar

adalah

penguasaan

75%

75% dari setiap

atau

lebih

satuan

dianggap

bahasantelah

menguasai.

dimiliki.
perbaikanProgram
perbaikan

Program

Program

Perbaika

untuk kurikulum 1975dilakukan oleh siswa

n Dan

ada,

Pengaya

pelaksanaannya

an

dilakukan
sendiri

hanyaatas bimbingan guru
jadwal

olehsiswatertentu.

tanpa

tersendiri.

dengan
jadwal

Program pengayaan
diberikan

Program

pengayaansiswa

yang

kepada
telah

tidak berjalan, karenamencapai
siswa belajar kolektifketuntasan
dengan satuan waktupenguasaan,

sebab

tertentu

siswa

tidak

bisa lebih cepat atauketuntasan

masing-

lebih lambat dari yangmasing berbeda.
lain
Menggunakan sistem
kredit

dalam

setiap

kegiatan

belajar

siswa

untukbidang

studi

tertentu
Sistem

Tidak

menggunakan

Kredit

sistem kredit

arti

setelah

tuntas

dihargai

dengan kredit.
1 kredit = 1 jam
tatap muka + ½ jam
pekerjaan

rumah

perminggu
persemester (1 jam
= 45 menit)
Disamping BP secara
umum,
diselenggarakan
Bimbingan
Sistem
BP

danBimbingan

penyuluhan

yang

menekankan

dilaksanakan

pada

bimbigan

sebagaimana BP yangkelompok
ada selama ini

Sistem
Penilaian

karier,

dan

bimbingan pemilihan
program

serta

bimbingan

masa

depan siswa.
1. Kegiatan yang
1. Kegiatan
dinilai adalah

yang dinilai

hasil belajar

proses dan

2. Jenis penilaian :
formatif dan
sumatif

hasil
2. Jenis
penilaian :
formatif, sub-

sumatif dan
sumatif
3. Nilai
kokurikuler

3. Nilai
kokurikuler

tidak

disatukan

diperhitungkan

dalam

tersendiri.

menghitung
nilai raport.
Struktur
seklah
terdiri dari :
1. Kepala
sekolah
2. 4 Wakasek
3. TU

Struktur sekolah terdiri

4. Dewan duru

dari :

5. Siswa

Sistem

1. Kepala sekolah Adanya 4 Wakasek

Administ

2. 2 Wakasek

rasi Dan

3. Koordinator BP pengadminis trasian

Supervisi

4. Dewan guru

yang

5. Siswa

dengan

membawa

implikasi
berbeda
kurikulum

1975.
6. TU
Disamping itu bidang
supervisi

telah

secara

tegas

dipilahkan

antara

supervisi teknis dan
supervisi

teknis

edukatif

Tabel perbandingan antara Kurikulum 1994 dengan Kurikulum 2004
Faktor
Pembandi

Kurikulum 1975

Kurikulum 1984

ng
Aspek
Filosofis

• Struktur keilmuan • Kompetensi lulusan
yang hasilnya
berupa materi

• Standar kompetensi

pelajaran
• Struktur keilmuan –
karakteristik
bidang studi
• Perkembangan
psikologi siswa –
kerekteristik siswa
• Standar kompetensi
negara lain
• Perkembangan dan
tuntutan
masyarakat
• Dikembangan

• Kompetensi dasar

tujuan
kurikuler, TIU, • Indikator pencapaian
dan TIK

kompetensi
• Materi pokok
• Pengalaman belajar
siswa
• Sistem penilaian
berkelanjutan
• Alokasi waktu sesuai
ke dalam materi
• Sumber bahan / alat

• Fokus pada
aspek kognitif

• Fokus pada kognitif,
afetif dan

psikomotor
• Siswa menguasai • Siswa mencapai
materi

kompetensi
tertentu

• Bahan ajar

• Bahan ajar

berdasar

memanfaatkan

pada TIU dan

sumber daya

TIK

didalam dan diluar
sekolah

• Tujuan berdasar • Tujuan berdasar pada
pada tujuan

kompetensi yang

institusional,

ingin dicapai

Aspek

tujuan

Tujuan

kurikuler, TIU
dan TIK
• Menyiapkan

• Membekal akademik

siswa

untuk melanjutkan

kejenjang

ke perguruan tinggi

pendidikan
tinggi

• Mampu memecahkan
masalah secara
wajar dan
menjalani hidup
secara
bermartabat

Aspek

• Materi

• Materi pelajaran

Materi

pembelajaran

ditentukan oleh

Pembelaja

ditentukan oleh

sekolah

ran

pemerintah

berdasarkan
standar
kompetensi dan
kompetensi dasar

• Materi pelajaran • Pusat hanya
sama untuk

menetapkan materi

semua

pokok (esensial)

sekolah
• Target guru
menyampaika

• Target guru
memberikan

n semua

pengalaman

materi

belajar untuk

pelajaran

mencapai
kompetensi

• Fokus pada
aspek kogniti

• Fokus pada aspek
kognitif, afektif dan
psikomotor

• Disusun

• Disusun berdasar

berdasarkan

karakteristik mata

TIU dan TIK

pelajaran,
perkembangan
peserta didik dan
sumberdaya yang
tersedia

• Bersifat klasikal

• Bersifat individual

dengan tujuan

(mempertimbangk

menguasai

an kecepatan siswa

materi pelajaran

yang tidak sama)

• Guru sebagai

• Guru sebagai

pusat

fasilitator dan

pembelajaran

siswa sebagai
subjek pendidikan

• Pembelajaran

• Pembelajaran

cenderung

dilakukan didalam

Aspek

dilakukan

dan diluar kelas

Proses

dikelas

Pembelaja
ran

• Metode
mengajar

• Metode mengajar
bervariasi

cenderung
monoton
• Pembelajaran

• Pembelajaran

mengejar

berdasar pada

target materi

kompetensi dasar
yang harus dicapai
• Ada program
remedial dan
pengayaan

• Acuan norma
• Penilaian

• Acuan kriteria
• Penilaian mencakup

menekankan

tiga aspek :

pada

kognitif, afektif dan

kemampuan

psikomotor

kognitif
• Penyusunan

• Didasarkan pada

bahan

materi esensial

penilaian

yang benar-benar

berdasarkan

relevan dengan

pada tujuan

kompetensi yang

perkelas dan

harus dicapai siswa

persemester
• Keberhasilan
Aspek
Cara
Penilaian

• Keberhasilan siswa

siswa diukur

diukur dan

dan

dilaporkan

dilaporkan

berdasarkan

berdasarkan

pencapaian

perolehan

kompetensi

nilai yang

tertentu dan bukan

dapat

didasarkan atas

diperbanding

perbandingan

kan dengan

dengan hasil

siswa yang

belajar siswa yang

lain

lain

• Ujian hanya

• Ujian menggunakan

menggunakan

berbagai

teknik paper

teknik(teknik

and pencil

performance test,

test

objektif test, dll)
dan metode
penilaian portofolio
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