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PROLOG 
Sosiologi Kurikulum: Sebuah Refleksi Perkembangan Kurikulum Di Indonesia 

Rakhmat Hidayat, PhD 
Achmad Siswanto, M.Si 

  
Perubahan dan perkembangan kurikulum dalam pandangan sosiologi tidak hanya 
dipahami sebagai respon untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sistem pembelajaran 
dan peranan guru di sekolah. Tetapi, kurikulum dalam kajian sosiologi lebih 
dipahami sebagai social contructed yang dibentuk oleh berbagai faktor kepentingan 
didalamnya (Hidayat, 2013). Dalam konteks ini, pembahasan kurikulum dalam kajian 
sosiologi lebih berfokus pada upaya untuk menjelaskan persoalan relasi antara 
kurikulum dengan berbagai faktor kepentingan, baik kepentingan kekuasaan, 
ekonomi, politik, kebudayaan, maupun ideologi (Weis, 2006: 1-2; Tilaar, 2006). Jadi, 
sosiologi kurikulum secara spesifik berupaya untuk menjelaskan relasi “kepentingan” 
yang bersembunyi dibalik penyelengaraan kurikulum yang berlangsung. 
 
Realitas perubahan kurikukulum yang syarat dengan berbagai kepentingan dominasi 
kekuasaan dapat dilihat dari dinamika perubahan dan perkembangan kurikulum di 
Indonesia. Pada masa Kolonial, praktik pendidikan sangat dikontrol dengan ketat 
oleh pusat (pemerintah Belanda). Model pendidikan yang berlangsung pada masa 
itu lebih berdasarkan pada selera Belanda, dari pada model pendidikan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat pribumi (Sirozi, 2004: 18). Di sini konstruksi kurikulum 
yang memandu praktik pendidikan mencerminkan apa yang diinginkan Belanda 
untuk Indonesia, bukan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Sehingga pada 
masa itu segmentasi pengetahuan dalam kurikulum hanya bertujuan untuk 
menghasilkan buruh kelas rendah. Sistem pendidikan tersebut menyebabkan 
kesenjangan sosial semakin melebar, dan sulit bagi warga pribumi, terutama bagi 
mereka yang datang dari kelas sosial-bawah untuk melakukan mobilitas sosial 
melalui sistem pendidikan model Kolonial ini. 
 
Model kurikulum dan sistem pendidikan gaya Belanda yang diskriminatif pada 
faktanya ditentang keras oleh masyarakat pribumi, terutama dari golongan yang 
berkesempatan mengenyam pendidikan Barat (--yang akrab dengan pemikiran 
Marxisme, Sosialisme dan Demokrasi Sosial) dan pendidikan Timur (Universitas Al 
Azhar, Mesir, dan universitas lainnya). Dalam konteks ini aktivis dari kalangan 
nasionalis sekuler menjadikan organisasi Budi Utomo (1908) sebagai basis gerakan 
sosial-kependidikan. Mereka mendirikan sekolah mandiri untuk masyarakat pribumi, 
yang memuat kepentingan untuk membangun semangat “nasionalisme” (Sirozi, 
2004:31). Di sini nilai nasionalisme yang dimanifestasikan di dalam kurikulum berisi 
mata pelajaran budaya Indonesia, bahasa, seni, dan susastra  (Bradjanegara, dalam 
Sirozi, 2004:31). Sementara aktivis dari golongan nasionalis keagamaan, terutama 
pemimpin muslim dari ormas  Islam (Muhammadiyah) mendirikan sekolah agama 
modern sebagai basis gerakan sosial-kependidikannya. Di sekolah keagamaan 
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modern tersebut juga memuat kepentingan untuk menghidupkan nilai nasionalisme 
melalui pengajaran budaya dan bahasa Indonesia (Bradjanegara, dalam Sirozi, 
2004:38).  
 
Pasca kemerdekaan pada tahun 1945, gerakan sosial-kependidikan untuk 
menyamai nilai nasionalisme ke-Indonesia-an semakin menguat. Pada masa 
kemerdekaan (yaitu sebagai fase awal yang menandai lahirnya rezim Orde Lama di 
bawah kepemimpinan Soekarno dan Hatta), kebijakan kurikulum juga masih 
berkelindan dengan dominasi kekuasaan. Sebagai negara baru merdeka yang 
menginginkan kebebasan atas dominasi Kolonialisme, Indonesia menerapkan 
sistem kurikulum dalam rangka memurnikan pikiran dan melenyapkan kultur 
“inlander” untuk diganti menjadi manusia berkarakter (nation character and building). 
Di sini penyelengaraan kurikulum memuat kepentingan kuasa untuk menghilangkan 
berbagai anasir Kolonialisme Belanda, dan menciptakan sistem pendidikan yang 
dibutuhkan oleh bangsa Indonesia (Tilaar, 1995). 
 
Secara spesifik rezim Orde Lama memiliki 3 (tiga) kurikulum yang dikeluarkan oleh 
negara. Pertama, dalam rentang tahun 1945-1949 negara mengeluarkan kurikulum 
1947. Kedua, pada rentang waktu tahun 1950-1961 negara mengeluarkan kurikulum 
1952. Ketiga, kurikulum terakhir yang lahir pada zaman Orde Lama adalah kurikulum 
1964, yang dipersiapkan dan dioperasionalkan dari tahun 1961 hingga 1968. 
Meskipun perubahan kurikulum pada masa itu bertujuan untuk membangun dan 
memperkuat karakter kebangsaan, tetapi penyelenggaraan kurikulum pada saat itu 
juga dibayangi muatan politis, yaitu untuk memperkuat ideologi kekuasaan 
Soekarno. Kemudian kebijakan kurikulum Orde Lama mengalami perubahan 
bersamaan dengan perubahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Di sini 
kebijakan kurikulum dan sistem pendidikan yang dirancang rezim Orde Baru 
memiliki kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang berbeda dengan 
rezim sebelumnya. Secara sosiologis kurikulum sebagai menifestasi kebijakan rezim 
Orde Baru bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunanisme 
(LIPI, 2001:21-22).  
 
Pada zaman kepemimpinan Orde Baru kurikulum memfokuskan pendidikan sebagai 
sarana efektif untuk mencetak tenaga kerja, dan menciptakan stabilitas politik serta 
keamanan. Pada zaman itu terdapat 4 (empat) kebijakan kurikulum yang dikeluarkan 
Negara. Pertama, kurikulum 1968 merupakan kurikulum pertama yang ditetapkan 
Orde Baru dan berjalan hingga tahun1975. Kedua, kurikulum 1968 dikembangkan 
menjadi kurikulum 1975. Ketiga, pada tahun 1984 kebijakan kurikulum 1975 
disempurnakan menjadi kurikulum yang akrab dikenal dengan istilah Cara Belajar 
Siswa Aktif (CBSA). Keempat, kurikulum yang lahir dipenghujung kepemimpinan 
Orde Baru adalah kurikulum 1994. Kemudian pasca runtuhnya rezim Orde Baru, 
yang selanjutnya digantikan masa reformasi, negara telah mengeluarkan 3 (tiga) 
kebijakan kurikulum, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang ditetapkan 
pada tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang ditetapkan 
tahun 2006, dan Kurikulum 2013 (KURTILAS) yang ditetapkan pada tahun 2013 
sampai sekarang.                  
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Paparan di atas menunjukkan bahwa sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 
hingga saat ini, negara telah melakukan 10 (sepuluh) kali perubahan kebijakan 
kurikulum. Perubahan tersebut secara sosiologis berkelindan dengan berbagai 
kepentingan didalamnya, baik kepentingan kekuasaan, ekonomi, politik, budaya, 
maupun ideologi.  Pada konteks inilah perspektif sosiologi kurikulum menjadi penting 
untuk dihadirkan sebagai pisau analisis untuk mendedah persoalan relasi kekuasaan 
dan kepentingan dibalik perubahan kebijakan kurikulum. Buku ini merupakan hasil 
dari kumpulan tugas paper ujian akhir semester (UAS) mahasiswa pada Progam 
Studi Pendidikan Sosiologi FIS-UNJ yang mengikuti mata kuliah Sosiologi Kurikulum 
tahun ajaran 2016-2017.  
 
Secara umum topik tulisan-tulisan dalam buku ini menyoal tentang perubahan dan 
perkembangan kurikulum dari zaman Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. 
Secara sepesifik buku ini menyajikan pembahasan sosiologis tentang konteks 
historis, sosial, ekonomi, dan politik yang melatari perubahan dan perkembangan 
kurikulum di Indonesia. Selain itu, buku ini juga menyajikan analisis pembahasan 
tentang isi kurikulum, peran guru, dan model pembelajaran yang berlangsung 
disetiap perkembangan penyelenggaraan kurikulum.  Semoga kumpulan tulisan 
mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia dalam perspektif sosiologi ini dapat 
menjadi ruang dialog akademik untuk memahami perubahan dan penyelenggaraan 
kurikulum dewasa ini. Meskipun buku ini masih memiliki kekurangan di sana-sini, 
tetapi hadirnya buku ini merupakan bagian dari upaya untuk menumbuh-suburkan 
budaya akademik di perguruan tinggi.           
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Bab 1 
Rentjana Pembelajaran 1947 
 
Adlin Masturina, Asri Azizah Azhar, Baihaqqi N. Bangun, Sutri Wijayanti Kusuma, 
Zafira A. Muzzamil 
 
Pendahuluan 
Di dalam sistem pendidikan aspek terpentingnya ialah kurikulum. Kurikulum 
berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan yang berupa aturan, 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran juga metode yang digunakan dalam proses 
pembelajaran. Di Indonesia sendiri kurikulum terus mengalami perubahan, hal inilah 
yang kita sebut sebagai perkembangan kurikulum. Mulai dari tahun 1947, 1952, 
1964, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan kurikulum yang terjadi 
merupakan suatu bentuk penyesuaian sistem pendidikan dengan perubahan yang 
terus terjadi baik perubahan dibidang politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi. 
Pembangunan negara baru membutuhkan aspek pendidikan yang maju. Didalam 
pendidikan terdapat kurikulum sebagai pedoman jalannya pembelajaran. Pentingnya 
mengenal kurikulum bagi bangsa Indonesia antara lain karena kurikulum memiliki 
dua alasan penting. Pertama, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan 
pendidikan, karena itu kurikulum mutlak harus ada. Kedua, kurikulum pada 
hakikatnya merupakan ilmu tentang proses mencerdaskan anak bangsa agar ia 
bermakna bagi kehidupannya, baik sebagai individu, anggota keluarga, 
anggota masyarakat maupun sebagai warga negara bangsanya. Kurikulum memiliki 
berbagai dimensi untuk menyusun konsep kurikulum itu sendiri. kurikulum terdiri dari 
enak dimensi, antara lain:1 
 
1. Kurikulum sebagai suatu ide 
Ide atau konsep akan selalu berkembang kearah perubahan disesuaikan dengan 
perkembangan jaman dengan segala aspek didalamnya. Seperti perkembangan 
teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, serta minat dari peseta didik itu sendiri. Akan 
selalu muncul ide-ide baru didalam kurikulum yang akan menentukan rancangan 
pembelajaran agar selalu berjalan seiringan dengan kemajuan jaman. Kreatifitas, 
efesiensi, dan efektifitas menjadikan ide-ide kurikulum baru yang sesuai dengan 
ideologi suatu negara. Mengandung visi dan misi untuk memajukan berbagai 
sumber daya yang dimiliki negara.  
 
2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis 
Ide yang telah dirumuskan kemudian dituliskan dan dibentuk sebagai suatu rencana 
pembelajaran kedepan bagi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam 
lembaga pendidikan. Aspek yang dibahas antara lain tujuan, cara, dan struktur 
kurikulum seperti kegiatan belajar, organisasi, evaluasi, dan manajemen kurikulum. 
 
 
 

 
1 Zainal Arifin. Konsep dan Model Pembangunan Kurikulum (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2012), hlm.50. 
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3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan 
Ketika kurikulum telah dirancang maka kurikulum merupakan produk pendidikan 
yang berfungsi sebagai pedoman atau panduan untuk kegiatan dilapangan. 
Lapangan disini berarti ranah pendidikan dan prakteknya didalam lingkungan 
sekolah. Kegiatan pembelajaran disekolah merupakan hasil panduan dari kurikulum 
yang berlaku. 
 
4. Kurikulum sebagai hasil belajar 
Hasil belajar yang diperoleh merupakan nilai evaluasi untuk kurikulum itu sendiri. 
Untuk mengetahui sejauh mana kurikulum mampu memberikan pengaruh baik pada 
jalannya pembelajaran. Berfungsi sebagai indikator keberhasilan dari kurikulum yang 
berlaku. 
 
5. Kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu 
Kurikulum mengandung konsep, prinsip, proses, asumsi, dan teori yang kemudian 
dapat dianalisis. Aspek inilah yang membuat kurikulum dapat dikatakan sebagai 
suatu ilmu. Penganalisisan dilakukan utnuk terus memperbaiki isi dari kurikulum itu 
sendiri. 
 
6. Kurikulum sebagai suatu sistem 
Dimulai dari ide, kemudian dirancang secara tertulis dan menjadi suatu kegiatan dan 
menghasilkan nilai dalam proses pembelajaran sebagai bentuk evaluasi dan 
menjadikannya sebagai suatu disiplin ilmu akrena dapat dianalisis. Semuanya 
merupakan aspek yang saling berkaitan yang membuat kurikulum sebagai sistem 
yang harus berjalan secara beriringan dan harmonis.Sejak Indonesia merdeka pada 
tahun 1945, segala aspek yang menunjang sistem-sistem pemerintahan terus-
menerus diperbaiki. Pembangunan dilakukan secara serentak dan bersifat progresif. 
Termasuk diantaranya adalah memperbaiki sistem pendidikan yang telah ada untuk 
disempurnakan lagi bagi keberlangsungan praktek pendidikan di Indonesia. 
Pendidikan merupakan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya sebagaimana 
telah dicantumkan didalam Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya adalah pemerintah harus memberikan 
peluang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan karena 
pendidikan adalah hak setiap warrga negara. Jika dilihat dari sejarahnya, sejak 
jaman penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan yang sudah terbentuk dan 
dijalankan adalah pendidikan yang berdasarkan kepada motif kolonialisme. 
Walaupun memberikan kesempatan yang sangat terbatas bagi kaum pribumi, 
namun Belanda dan Jepang tetap memberikan peran dalam perkembangan 
pendidikan di Indonesia. Belanda dengan pelaksanaan politik etiknya dalam aspek 
pendidikan membentuk sekolah rakyat 3 Tahun (Volks School) dengan pendidikan 
dasar cukup untuk mampu 3R (Baca, Tulis, dan Hitung). Sayangnya, Belanda tetap 
saja licik dalam melaksanakan politik etiknya karena mereka menganggap bahwa 
akan berbahaya jika pribumi mampu mendapatkan pendidikan dan menjadi cerdas 
maka itu akan membuat kesadaran dalam diri mereka dan akan melakukan 
perlawanan terhadap Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, 
pendidikan lebih berbasis kepada militer. Hal ini yang membuat dirombaknya sistem 
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pendidikan yang telah dibuat oleh Belanda. Jepang menerapkan asas menjunjung 
tingga rasa pengabdian terhadap negara dan juga kepada pimpinan yang dalam hal 
ini adalah Kaisar Jepang. Dalam pemerintahan Jepang, semua penggunaan kata 
yang berasal dari bahasa negara-negara barat dihapuskan dan diganti oleh 
penggunaan bahasa yang lebih “Indonesia” sehingga semasa penjajahan Jepang, 
Pendidikannya bersifat lebih terbuka untuk pribumi. Hingga akhirnya pada tanggal 
17 Agustus 1945 telah diproklamirkan kemerdekaan yang sesungguhnya untuk 
bangsa Indonesia yang berarti tidak adanya pihak asing yang mengatur bangsanya. 
Kemerdekaan ini menjadi momen penting bagi Indonesia dalam aspek pendidikan 
untuk mulai kehidupan bangsa yang baru. Maka pergerakan perubahan dimulai 
bulan Desember 1945 pada saat BP-KNIP mengusulkan kepada Kementerian 
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk sekelas mungkin mengadakan 
perubahan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar Negara Republik 
Indonesia yang baru lahir itu.2 Dalam surat BP-KNPI tersebut diberikan beberapa 
pedoman dalam penyusunan kurikulum, diantaranya: 
 
1. Agar disusun jenis-jenis persekolahan dan rencana pembelajaran yang sesuai 

dengan dasar negara Republik Indonesia 
2. Disusun satu macam sekolah untuk semua rakyat tanpa membeda-bedakan 

sehingga sesuai dengan keadilan sosial 
3. Metodik yang digunakan ialah metodik sekolah kerja 
4. Pengajaran agama diperhatikan tanpa mengurangi hak bagi warga negara yang 

mempunyai keyakinan yang berbeda 
5. Wajib belajar 6 tahun agar dilaksanakan secara berangsur-angsur dalam waktu 

10 tahun 
6. Di sekolah rendah tidak dipungut biaya 

 
Dengan keluarnya surat tersebut maka pendidikan Indonesia mulai dibenahi dengan 
asas yang berlandaskan Pancasila. Namun setelahnya terdapat perbedaan 
pendapat antara beberapa golongan kelompok pendidikan yang kemudian membuat 
kebijakan yang sudah ada dirubah dan dikembangkan lagi agar sesuai dengan 
kondisi masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya menghasilkan kurikulum 
pendidikan nasional Rentjana Pembelajaran 1947. 
 
Konteks Historis Rentjana Pembelajaran 1947 
Perkembangan pendidikan Indonesia sangat terhambat akibat penjajahan yang 
sangat lama, untuk memperbaiki hal tersebut maka setelah merdeka Indonesia 
membuat perencanaan pendidikan yang bebas dari pengaruh politis kolonial 
Belanda yaitu Rentjana Pembelajaran 1947.Rentjana Pembelajaran 1947 dibuat 
berdasarkan asas-asas Pancasila sehingga bebas dari kepentingan politis kolonial 
Belanda.Tetapi Rentjana Pembelajaran 1947 baru bisa diterapkan pada tahun 1950 
karena situasi di Indonesia saat itu masih belum stabil untuk menjalankan sistem 
pendidikan yang layak. Pendidikan selayaknya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 
pada masa itu, akan tetapi pendidikan belum sepenuhnya bebas dari kepentingan-

 
2 H.A.R. Tilaar, 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995 (Jakarta: PT. 
Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995), hlm. 253. 
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kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Seperti halnya pada masa penjajahan 
Belanda dimana sistem pendidikan yang saat itu digunakan sangat kental dengan 
kolonialisme dan sikap deskriminatif. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan 
dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, pendidikan bagi kaum kolonialis dan 
pendidikan bagi kaum yang dijajah atau kaum pribumi.3 Salah satu contoh sikap 
deskriminatif yang kental dalam pendidikan pada masu itu bisa dilihat dari kebijakan 
elit yang berkaitan dengan pendidikan pada masa itu, diantaranya:4 
 
a. Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi 

golongan penduduk bumiputera, untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat 
menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. 

b. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan dengan 
kebutuhan mereka. 
 

Tidak hanya dari segi kebijakan, dari bentuk pendidikan pada masa itu juga sangat 
erat dengan sikap deskriminatif. Seperti didirikannya sekolah dasar kelas satu dan 
sekolah dasar kelas dua dimana sekolah dasar kelas satu diperuntukkan kepada 
anak-anak para tokoh dan orang-orang terhormat bumiputera sedangkan sekolah 
dasar kelas dua diperuntukkan bagi anak-anak bumiputera pada umumnya. Yang 
membedakan sekolah dasar kelas satu dan dua salah satunya adalah kurikulum 
yang diterapkan di kedua sekolah tersebut, dimana kurikulum sekolah dasar kelas 
satu menggunakan kurikulum yang lebih kompleks dan cenderung lebih baik 
dibandingkan dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah dasar kelas dua. Selain 
kurikulum sekolah dasar kelas satu dan kelas dua, terdapat pula kurikulum kelas 
desa, kurikulum Inlandse School (HIS), Kurikulum Algemene Middelbare School 
(AMS) dan Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru (Kweekschool). Kemudian dalam 
masa penjajahan Jepang, Indonesia mengalami kemajuan dalam hal pendidikan 
dimana pada saat itu Jepang memperbolehkan semua lapisan masyarakat pribumi 
untuk mendapatkan pendidikan.Jepang kemudian juga menghapuskan sistem 
pendidikan pasca kolonialisme belanda yang deskriminatif dan penuh dengan 
kepentingan politis.Dengan hal tersebut Jepang mendapatkan keuntungan yaitu 
pertama, mereka tidak perlu meneruskan sistem pendidikan masa kolonial Belanda 
yang rumit serta memerlukan kontrol yang ketat terhadap pelaksanaanya.Kedua, 
dihapuskannya dualisme pendidikan mendukung propaganda Jepang dalam rangka 
mengambil simpati masyarakat pribumi saat itu.5 Sistem pendidikan yang berjalan 
pada masa penjajahan Jepang kurang lebih sama dengan sistem pendidikan yang 
berjalan saat ini jika dilihat dari tingkatan sekolahnya dimana pendidikan 
dasar/sekolah rakyat selama 6 tahun, pendidikan lanjutan/sekolah menengah 
pertama selama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi selama 3 tahun, pendidikan 
kejuruan, dan pendidikan tinggi. 
 
Dalam prosesnya terdapat perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam sistem 
pendidikan pada masa penjajahan Jepang dimana dihapuskannya sistem 

 
3  Sugiyono, dkk, Peta Jalan Pendidikan Indonesia (Yogyakarta: TIM UNY), hlm. 20. 
4 Ibid., hlm. 23. 
5 Ibid., hlm. 54. 
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pendidikan kolonial belanda yang dahulu hanya sampai sekolah dasar, diubahnya 
sekolah desa menjadi sekolah pertama yang implikasinya pada susunan tingkat 
sekolah yang semakin baik, dan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar bagi semua jenis sekolah. Akan tetapi pada masa ini pendidikan belum 
bisa lepas dari kepentingan-kepentingan tertentu, pada masa sini pendidikan 
disisipkan misi oleh Jepang untuk mendapatkan tenaga kerja paksa yang bisa dilihat 
dari pemberian latihan fisik, kemiliteran, dan indoktrinasi. Selain itu kualitas 
pendidikan pada masa ini cenderung menurun dibandingkan masa kolonial belanda 
karena rendahnya kualitas guru dan siswa pada masa itu. Lalu pada masa 
kemerdekaan, sistem pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam 
menentukan perkembangan bangsa kedepannya. Akan tetapi pada masa ini pun 
tidak berjalan dengan mudah karena penjajah pada masa ini masih berusaha 
merebut kembali Indonesia yang saat itu telah merdeka. Pada masa ini pendidikan 
yang berjalan didasari dengan asas pancasila yang bertujuan untuk mendidik warga 
yang siap untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Indonesia serta 
penanaman semangat patriotisme. Berikut adalah usaha yang dilakukan Indonesia 
terkait pendidikan dalam masa kemerdekaan: 
 
1. Dalam panitia persiapan kemerdekaan pada zaman Jepang, didalamnya telah 

terdapat sub panitia pendidikan dan pengajaran yang bertugas merumuskan 
rencana dan cita-cita serta usaha-usaha pendidikan dan pengajaran seperti 
yang telah dikemukakan.  

2. Setelah proklamasi kemerdekaan, di dalam UUD 1945 dicantumkan pula pasal 
tentang pendidikan, yakni pasal 31 yang diuraikan lebih lanjut dalam Undang-
Undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950. 

3. Tahun 1946, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan membentuk 
Panitia Penyelidik Pendidikan Pengajaran yang bertugas meninjau kembali 
dasar-dasar, isi, susunan dan seluruh usaha pendidikan dan pengajaran.  

4. Tahun 1947 diadakan kongres pendidikan Indonesia di Solo. 
5. Tahun 1948,Menteri PP dan K Ali Sastroamidjojo membentuk panitia 

pembentukan rencana UUPP yang bertugas menyusun rencana UUPP.  
6. Tahun 1949 kongres pendidikan di Yogyakarta dengan tugas merumuskan 

dasar-dasar pendidikan dan lain-lain.  
7. Tahun 1950 rencana UUPP diterima oleh BPKNIP dengan suara terbanyak. 

Setelah disahkan oleh Acting Presiden dan Menteri PP dan K maka RUU itu 
diresmikan menjadi Undang-undang No 4 Tahun 1950 dengan nama undang-
undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. 
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Tabel 1.1 Fase Pendidikan di Awal Kemerdekaan 
 

Tahun Fase Pendidikan di Awal Kemerdekaan 
1945 Indonesia berhasil merdeka tepatnya pada tanggal 17 Agustus 

1945 
1945 – 1965 Periode perjuang melepaskan diri secara penuh dari jerat 

kolonial. 
1947 – 1964 Masa pemberlakuan kurikulum yaitu kurikulum sederhana 
1945 – 1961 Terdapat masa di mana kompromi yang dilakukan oleh para 

pimpinan republik menimbulkan ketidakpuasan pada golongan 
radikal 

Sebelum 1951 Masa pergolakan fisik, yang memberikan pelajaran-pelajaran 
penting kepada rakyat 

Menjelang 1965 Polarisasi politik melahirkan dua kubu dalam pergerakan 
1952 – 1965 Garis anti imperialisme yang lebih tegas 

Sumber :Hasil Olahan Penulis (2016) 
 

Rentjana Pembelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. 
Bentuknya memuat dua hal pokok yaitu daftar mata pelajaran dan jam 
pengajarannya serta garis-garis besar pengajaran (GBP). 
 
Konteks Sosial Rentjana Pembelajaran 1947 
Konteks sosial dari Rentjana Pembelajaran 1947 meliputi sifat-sifat kemanusiaan 
dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di negara 
Indonesia, penanganan buta huruf melalui pendidikan, dan partispiasi masyarakat 
terhadap pendidikan pada saat Rentjana Pembelajaran 1947 ini berlaku. Sifat 
kemanusiaan dan kewarganegaraan merupakan salah satu dasar pendidikan 
Rentjana Pembelajaran 1947, hal tersebut dikaitkan dengan pancasila yang juga 
merupakan dasar-dasar pendidikan yang dianut oleh Indonesia. Contoh sifat 
kemanusiaan dan kewarganegaraan yang terkait dengan pancasila seperti cinta 
kepada tuhan YME, cinta kepada alam, cinta pada keluarga, nasionalisme, 
patriotisme, keadilan, saling menghormati, kegotong-royongan, serta kejujuran. 
Dalam penangan buta huruf di Indonesia, saat itu tingkat buta huruf di Indonesia 
sangat tinggi karena efek dari pengaruh kolonialisasi khususnya dalam pendidikan. 
Rentjana Pembelajaran 1947 mulai diterapkan tahun 1950 karena masih terdapat 
banyak masalah salah satunya seperti tingginya angka buta huruf. Berikut adalah 
data persentase penduduk Indonesia yang mengalami buta huruf menurut sensus 
tahun 19306 : 
 
 
 
 
 

 
6 H.A.R. Tilaar. 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995 (Jakarta: PT 
Gramedia Widiasarana Indonesia), hlm 28. 
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Tabel 1.2 Data Sensus Penduduk Buta Huruf di Indonesia Tahun 1947 
 

DAERAH % KOTA BESAR % 
Manado 
Maluku 

Borneo Selatan 
Timur Timor 
Borneo Barat 

Sulawesi 
Bali Lombok 

Sumatera 
Jawa Madura 
Pulau lainnya 

21, 9 
14,5 
5,3 
5,1 
5,0 
4,2 
3,2 
10,7 
5,5 
8,7 

Makassar 
Banjarmasin 

Medan 
Padang 

Palembang 
Batavia 

Semarang 
Surabaya 
Bandung 

 

12, 7 
10,0 
23,5 
28,9 
13,2 
11,9 
12,1 
12,2 
23,6 

Indonesia 
(‘’Hindia-
Belanda’’) 

6,4  

Sumber: H.A.R.Tilaar, 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, (Jakarta: 
PT Gramedia Widiasarana Indonesia) 

 
Melihat tingginya angka buta aksara, pemerintah mulai mencanangkan program 
pendidikan untuk memberantas masalah yang dalami oleh masyarakat Indonesia 
tersebut. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 
menyatakan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan 
dan tidak ada pembatasan kecuali pengawasan. Pemerintah membangun sekolah 
dasar dengan harapan pendidikan dasar terbuka untuk setiap orang tanpa 
memandang kedudukan. Kebijakan pemerintah ini di sambut baik oleh masyarakat 
Indonesia. Pada tahun 1945 sejak awal kemerdekaan pun pemberantasan buta 
huruf sudah mulai dilaksanakan yang dikenal dengan kursus ABC. Saat itu 
pemerintah menangani melalui bagian pendidikan masyarakat, kementerian 
pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Namun pada tahun 1949, Bagian 
Pendidikan Masyarakat berubah menjadi jawatan pendidikan masyarakat. Kemudian 
selanjutnya padatahun 1951 direncanakan sebuah program sepuluh tahun 
pemberantasan buta huruf. Program ini bertujuan agar masyarakat Indonesia yang 
mengalami buta huruf dapat terselesaikan dalam jangka waktu 10 tahun. Pada tahun 
1960, sekitar 40 persen masih terdapat orang dewasa yang buta huruf.7 Presiden 
memberikan komando untuk menuntaskan buta huruf sampai tahun 1964, dan pada 
akhirnya pada 31 Desember 1964 penduduk Indonesia usia 13-45 tahun dinyatakan 
telah terbebas dari buta huruf. Namun, karena tidak ada pembinaan lanjutan dan 
langkanya bahan bacaan, di samping banyak aksarawan baru menjadi buta huruf 
kembali, juga ditambah anak usia SD (usia 6-12 tahun) yang tidak sekolah, dan 
putus SD kelas I, II, III yang diasumsikan rawan buta huruf, maka buta aksara 
kembali muncul. Tahun 1966-1970 Dikembangan PBH fungsional. Pemberantasan 
buta huruf saat itu dibagi dalam tiga tahapan yaitu PBH permulaan, PBH lanjutan I 

 
7 Sujarwo. 2008. Konsep Dasar Pendidikan Keaksaraan Fungsional (Yogyakarta: Jurusan 
PLS FIP UNY), hlm. 2. 
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dan PBH lanjutan II. Dalam PBH permulaan sebagai bahan belajarnya digunakan 
buku kecil (36 hal) “Petani Belajar Membaca” yang diselesaikan sekitar 20-30 
hari.Partisipasi masyarakat di dalam pendidikan khususnya pada Rentjana 
Pembelajaran 1947. Partisipasi dalam pendidikan meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dimana hal tersebut pun masih 
berjalan hingga sekarang. Indonesia sering kali berganti kurikulum mulai dari 
Rentjana Pembelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013, hal ini dilakukan karena 
kurikulum dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 
Kekurangan Rentjana Pembelajaran 1947 adalah tidak adanya orientasi kongitif 
serta psikomotorik karena didominasi ranah afektif. 
 
Konteks Politik Rentjana Pembelajaran 1947 
Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 secara langsung berdampak 
pada sistem pendidikan dimana seluruh bentuk sistem pendidikan yang berkaitan 
dengan penjajah dihapuskan dan diganti dengan sistem pendidikan yang 
berasaskan pancasila sebagai dasar Negara. Buruknya pendidikan pada masa 
sebelum kemerdekaan pun membuat pemerintah beberapa kali melakukan 
pergantian menteri pendidikan, akan tetapi faktor buruknya pendidikan Indonesia 
pada satu itu bukan hanya dari segi pengajar dan siswanya saja melainkan karena 
Indonesia pada masa itu berfokus pada merebut kemerdekaan dari penjajah. Pada 
masa itu pendidikan Indonesia membawa semangat karakter dan kebangsaan 
dimana anak-anak disekolahkan tanpa membayar sepeserpun dan guru diberi 
pendidikan guru yang layak. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Indonesia untuk 
mengejar ketertinggalan terhadap bangsa-bangsa lain khususnya dalam bidang 
pendidikan. 
 
Konteks Ekonomi Rentjana Pembelajaran 1947 
Buruknya kondisi perekonomian di Indonesia pada masa kemerdekaan menghambat 
pelaksanaan Rentjana Pembelajaran 1947 sehingga membuat Rentjana 
Pembelajaran 1947 baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950. Buruknya kondisi 
perekonomian di Indonesia pada masa itu pun tidak luput dari pengaruh penjajah 
yang pada saat itu berusaha mempertahankan statusquo nya di Indonesia. 
 
Struktur dan Isi Kurikulum Rentjana Pembelajaran 1947 
Kurikulum yang dipakai di Indonesia pasca kemerdekaan dipengaruhi oleh tatanan 
sosial politik Indonesia saat itu. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah 
Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia. Pada masa 
penjajahan Belanda, setidaknya ada dua sistem pendidikan dan pengajaran yang 
berkembang, yaitu sistem pendidikan Islam (pesantren dan sistem pendidikan 
belanda.8 Susunan Rentjana Pembelajaran 1947 sangat sederhana, lebih 
mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat, 
daripada pendidikan pikiran. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku 
hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah 

 
8 Rahmad Ardiansyah, Kurikulum Tahun 1947 (Rencana Pembelajaran), diakses melalui 
http://idsejarah.net/2014/01/kurikulum-1947-sampai-2006_29.html?m=1, pada Rabu, 12 
November 11:45. 
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dirintis sejak jaman Jepang (Somarsono Moestoko, 1986:17). Adapun sistem 
pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut: 
 
a. Sekolah Rakyat (SR)  

Selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan juga 
dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. 
Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tanggal 19 
nopember 1946 NO 1153/Bhg A yang menetapkan daftar pelajaran SR dimana 
tekanannya adalah pelajaran bahasa berhitung. Hal ini dapat telihat bahawa dari 
38 jam pelajaran seminggu, 8 jam adalah untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk 
bahasa daerah dan 17 jam berhitung untuk kelas IV< V dan VI. Tercatat 
sejumlah 24.775 buah SR pada akhir tahun 1949 pada akhir tahun 1949 di 
seluruh Indonesia.  

 
b. Pendidikan Guru: 
a. Sekolah Guru B (SGB) Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk di kelas 

I,II,III sedangkan pendidikan keuruan baru diberikan di kelas IV. Untuk kelas IV 
ini juga dapat diterima tamatan sekolah SMP, SPG dipimpin oleh seorang 
kepala sekolah yang membawahinya sejumlah guru dan diantaranya 
merupakan tenaga tidak tetap karena memang sangat kekurangan guru tetap. 

b. Sekolah Guru C (SGC) 
c. Sekolah Guru A (SGA) pendidikan tiga tahun sesudah SMP. Dapat pula 

diterima pelajar-pelajar dari lulusan kelas III SGB. Mata pelajaran yang 
diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGB 
hanya penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam.  

 
c.  Sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah Tinggi (SMT).  
Sekolah Menengah Pertama (SMP) seperti halnya pada zaman jepang, SMP 
mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula, tetapi dengan keluarnya surat 
keputusan menteri PPK thun 1946 maka diadakannya pembagian A dan B mulai 
kelas II sehingga terdapat kelas II A,IIB, IIIA dan IIIB. Dibagian A diberikan juga 
sedikit ilmu alam dan ilmu pasti.Tetapi lebih banayak diberikan pelajaran bahasa 
Sekolah Menengah Tinggi (SMT) (1) memenuhi kebutuhan nasional, (2) bahasa 
pengantarnya adalah bahasa Indonesia, (3) mutunya setingkat dengan SMT 
menjelang kemerdekaan. Ujian akhir dapat diselenggarakan oleh masing-masing 
sekolah selama belum ada ujian negara, tetapi setelah tahun 1947 barulah berlaku 
ujian negara tersebut. 
 
d.  Pendidikan Kejuruan 
Yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan adalah Pendidikan ekonomi dan 
pendidikan kewanitaan:  
1. Pendidikan ekonomi: pada awal kemerdekaan pemerintah baru dapat membuka 

sekolah dagang yang lama, pendidikannya tiga tahun sesudah Sekolah Rakyat. 
Sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi 
atau pembukuan, sedangkan penyelenggaraan sekolah dagang tersebut 
dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang. 
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2. Pendidikan Kewanitaan: sesudah kemerdekaan dimana pemerintah membuka 
Sekolah Kepandaian Putri (SKP) dan pada tahun 1947 sekolah guru 
kepandaian putri (SGKP) yang lama pelajaranya empat tahun setelah SMP atau 
SKP.  

 
e.  Pendidikan Teknik 
Kursus Kerajinan Negeri (KKN): sekolah/kursus ini waktu belajarnya satu tahun 
lamanya dan merupakan pendidikan teknik terendah berdasarkan SR enam tahun. 
KKN terdiri atas jurusan-jurusan: kayu, besi,anyaman.perabot rumah, las dan batu. 
Sekolah Teknik Pertama (STP): bertujuan mendapatkan tenaga tukang yang 
terampil tetapi disertai dengan pengetahuan teori. Lama pendidikan ini dua tahun 
sesudah SR dan terdiri atas jurusam-jurusan: kayu, batu, keramik, perabot rumah, 
anyaman, besi ,listrik, mobil, cetak, tenun kulit, motor, ukur tanah dan cor. 
Sekolah Teknik (ST): bertujuan mendidik tenaga-tenaga pengawasan bangunan. 
Lama pendidikan dua tahun stelah STP atau SMP bagian B dan meliputi jurusan-
jurusan: bangunan gedung, bangunan air dan jalan, bangunan radio, bangunan 
kapal, percetakan dan pertambangan.  
Sekolah Teknik menengah (STM): bertujuan mendidik tenaga ahli teknik dan 
pejabat-pejabat teknik menengah. Lama pendidikan empat tahun setelah SMP 
bagian B atau ST dan terdiri atas jurusn-jurusan: bangunnan gedung, bangunan 
sipil, bangunan kapal, bangunan mesin, bangunan mesin, bangunan listrik, 
bangunan mesin kapal, kimia, dan pesawat terbang.  
Pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik: bertujuan untuk memenuhi 
keperluan guru-guru sekolah teknik, dibuka sekolah/kursus-kursus untuk mendidik 
guru yang menghasilkan:  
 
• Ijazah A Teknik (KGSTP) guna mengajar dengan wewenang penuh pada STP 

dalam jurusan: bangunan sipil, mesin, listrik dan mencetak. 
• Ijazah B I Teknik (KGST) untuk mengajar dengan wewenang penuh pada 

ST/STM kelas I dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedunggeung dan 
mesin. 

• Ijazah B II Teknik guna mengajar dengan wewenang penuh pada STM dalam 
jurusan bangunan sipil, bangunan gedung, mesin dan listrik. 
 

f.  Pendidikan Tinggi Periode 1945-1950  
Pendidikan ini membuka peluang bagi warga negara tanpa syarat untuk meneruskan 
studi pendidikan nya. Lembaga ini pun berkembang sangat baik namun dengan ada 
nya perjuangan membela negara waktu perkuliahan pun terhambat. 
 
g.  Pendidikan Tinggi Republik  
Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi mengalami berbagai 
tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan dan merupakan salah satu kekuatan dari seluruh kekuatan rakyat 
Indonesia. Sejak awal kemerdekaan di Jakarta, berdiri sekolah tinggi kedokteran 
sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pada bulan November 1946 dibuka 
pula sekolah tinggi hukum serta filsafat dan sastra. Setelah aksi agresi militer I 
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kedua lembaga pendidikan tinggi terakhir in di tutup oleh Belanda sehingga secara 
resmi sudah tidak ada lagi, dengan demikian pendidikan tinggi waktu itu terpecah 
menjadi dua yaitu pendidikan tinggi republik dan pendidikan tingkat tinggi 
pendudukan Belanda. Namun perkuliahan masih dilanjutkan di rumah dosen 
sehingga merupakan semacam kuliah privat. Sebelum agresi militer I di Malang 
terdapat pula lembaga pendidikan tinggi republik. 
 
h.  Pendidikan Tinggi di Daerah Pendudukan Belanda 
Mr. Soewandi selaku Menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada saat 
itu, sebagai upaya terpentingnya dalam mengembangkan pendidikan nasional yaitu 
mengubah sistem pendidikan dan pengajaran dan pengajaran sehingga lebih sesuai 
dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka. Pembentukan 
panitia penyelidikan pengajaran sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam rangka 
mengubah sistem pendidikan kolonial ke dalam pendidikan nasional. Sebagai 
konsekuensi perubahan sistem, kurikulum pada semua tingkat pendidikan 
mengalami perubahan pula. Kurikulum yang semula diorientasikan pada 
kepentingan kolonial kini diubah selaras dengan kebutuhan bangsa yang merdeka.  
Salah satu hasil panitia tersebut yang menyangkut kurikulum adalah bahwa setiap 
rencana pelajaran pada setiap jenjang pendidikan sekolah harus memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut. 
 
1. Mengurangi pendidikan pikiran, karena kebutuhan terhadap semangat 

patriotisme dan pendidikan zaman penjajah dimana kemampuan ditujukan untuk 
kebutuhan penjajah. 

2. Menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dengan 
menghubungkan membuat apa yang dipelajari biasa langsung dipraktekan 
karena keterbatasan sumber belajar. Yaitu buku teks dan perangkat 
pembelajaran lainnya. 

3. Meningkatkan pendidikan watak. Kemampuan afektif dan psikomotorik 
sebagaimana tujuan pembangunan dan mempersiapkan sumber daya manusia 
demi kebutuhan bangsa. Didasari oleh pembentukan watak patriotisme 
terhadap tanah air karena ancaman penjajah selalu membayang – bayangi dan 
dengan kecintaan terhadap negara membuat semangat bela negara tertanam 
kuat dalam diri pelajar. 

4. Meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Wujud kongkret adalah 
terciptannya kesadaran bernegara yaitu sikap bela Negara, patriotisme dan 
kepekaan sosial dalam masyarakat.  
 

Sistematika pendidikan pada masa berlakunya Kurikulum 1947 tidak dijelaskan 
secara rinci implementasinya dilaksanakan pada 1950. Evaluasi terhadap 
pencapaian hasil pendidikan lebih diarahkan pada ketentuan mengenai kelulusan 
seseorang dari suatu unit atau lembaga pendidikan tertentu. Kualitas yang harus 
dikuasai oleh peserta didik tidak didasarkan pada tujuan pendidikan nasional.  
Setelah Kurikulum 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami 
penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pembelajaran Terurai 
1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, yang 
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paling menonjol sekaligus menjadi cirri kurikulum 1952 ini bahawa setiap rencana 
pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan 
sehari-hari. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dengan merinci silabus 
setiap mata pelajaran.  
 
Model Pembelajaran Rentjana Pembelajaran 1947 
Rentjana Pembelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama yang ditetapkan di 
Indonesia setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini lebih dikenal dengan istilah leer 
plan yang dalam Bahasa Belanda berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini masih 
dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang sehingga dapat 
dikatakan bahwa Rentjana Pembelajaran 1947 sebagai pengganti sistem pendidikan 
kolonial Belanda. Rentjana Pembelajaran 1947 menekankan pada pembentukan 
karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Hal ini 
dikarenakan saat itu Indonesia masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. 
Kisi-kisi pendidikan disini yaitu beralih dari orientasi pendidikan Belanda ke 
kepentingan nasional yang berpegang pada asas Pancasila.Rentjana Pembelajaran 
1947 sering kali disebut kurikulum 1950 karena baru dilaksanakan di setiap sekolah 
pada tahun 1950. Bentuk dari Rencana pelajaran ini memuat dua hal pokok saja, 
yakni daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis besar pengajaran. 
Dalam penerapannya, Rentjana Pembelajaran 1947 lebih mengutamakan 
pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materinya pelajarannya 
pun dikaitkan dengan kehidupan konkret sehari-hari serta perhatian terhadap 
kesenian dan pendidikan jasmani. Dalam dunia pendidikan zaman dulu menyebut 
setiap sekolah dengan sebutan Sekolah Rakyat. Untuk tingkat Sekolah Rakyat 
terdapat 16 mata pelajaran yang tertera dalam Rentjana Pembelajaran 1947, antara 
lain: 

Tabel 1.3 Daftar 16 Mata Pelajaran dalam Rentjana Pembelajaran 1947 
 

1. Latihan kemiliteran (kyoren) 2. Pelajaran moral (shusin) 
3. Pekerjaan praktis 4. Bahasa Jepang 
5. Bahasa Indonesia 6. Bahasa daerah 
7. Sejarah 8. Geografi  
9. Berhitung  10. Ilmu alam  
11. Olahraga 12. Seni suara 
13. Seni melukis 14. Kerajinan tangan 
15. Menggambar 16. Perawatan rumah tangga 

Sumber  : H.A.R. Tilaar, 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995 (Jakarta: PT 
Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995) 

 
Mata pelajaran pendidikan agama awalnya  diberikan pada kelas IV, namun sejak 
1951 pendidikan agama juga diajarkan dikelas I. Hal ini ditujukan agar dapat 
mengenalkan pembelajaran agama pada awal pembelajaran dasar dan guna 
menjad pengembangan pengetahuan dalam hal spiritual, seperti yang tercantum 
dalam Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1432/Kab 
tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor K 1/652 tanggal 20 Janurari 1951 
(Agama), diatur tentang peraturan pendidikan agama di sekolah dalam hal ini Pasal 
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1 yang berisikan “Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan 
kejuruan) diberi pendidikan agama” Serta pada pasal 2 ayat 2 yang berisikan “Di 
lingkungan yang istimewa pendidikan agama di mulai pada kelas 1, dan jamnya 
dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan 
ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak 
boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain lingkungan”9. Rentjana 
Pembelajaran 1947 menekankan pengajaran pada cara mengajar guru dan cara 
murid mempelajarinya. Pada mata pelajaran bahasa misalnya, mengajarkan 
bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana membaca buku, bercakap-
cakap, dan menulis. Selain itu pada mata pelajaran Ilmu Alam mengajarkan 
bagaimana proses kehidupan sehari-hari seperti siang dan malam. Pada mata 
pelajaran ilmu hayat pun juga begitu, ilmu yang mencakup ilmu tumbuh-tumbuhan, 
ilmu hewan, dan manusia. Metode yang digunakan dalam Rentjana Pembelajaran 
1947 yaitu menggunakan metode ceramah,  dimana guru lebih banyak berperan 
menjelaskan materi setiap mata pelajaran yang dipelajari. Dalam hal ini, Rentjana 
Pembelajaran 1947 memiliki point penting dimana setiap isi pelajarannya itu 
dikaitkan dengan kehidupan konkret sehari-hari. Jika dianalisis, hal tersebut sesuai 
dengan strategi pembelajaran CTL (Contextual Teaching Leaning), yaitu merupakan 
suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta 
didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 
menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa 
untuk dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar dalam 
kehidupan sehari-hari.10 
 
Rentjana Pembelajaran 1947 membedakan tiga macam struktur program, yaitu:  
1. Untuk sekolah yang mempergunakan pengantar bahasa Daerah (Jawa, Sunda, 

Madura) pada kelas-kelas yang lebih rendah 
2. Untuk sekolah yang berbahasa pengantar Bahasa Indonesia mulai kelas 1 
3. Untuk sekolah yang diselenggarakan sore hari karena terpaksa oleh keadaan 

(terbatas sampai kelas IV, sedangkan kelas V dan VI harus diselenggrakan pagi 
hari). 
 

Materi pembelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, situasi perpolitikan 
dengan gejolak perang revolusi, mengakibatkan buku-buku bacaan yang digunakan 
pada saat itu hanya berpusat  terhadap kesenian dan pendidikan jasmani saja. Ada 
pula yang lainnya seperti memakai buku bahasa indonesia, buku daerah, buku 
berhitung, buku ilmu alam, hayati, buku ilmu bumi, buku sejarah, menggambar, seni 
suara, menulis, pekerjaan tangan, keputrian dll semua buku itu menyesuaikan pada 
masa itu. Karena masa itu masih situasi politik yang bergejolak maka peserta didik 
banyak mempelajari kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti dan pendidikan 
agama agar peserta didik memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian, susunan 

 
9 http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis di akses pada Sabtu, 
12 November 2016 Pukul 20.59. 
10 Eman Surachman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2016), 
hlm. 81. 
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program pengajaran dalam Rentjana Pembelajaran 1947 terdiri dari 16 mata 
pelajaran, dan tiga catatan diantaranya adalah: 
1. Bahasa Daerah (Jawa, Sunda, dan Madura) bagi murid di daerah yang 

bersangkutan  
2. Pekerjaan Keputrian bagi anak-anak perempuan 
3. Pendidikan Agama bagi anak-anak pemeluk agama bersangkutan 

  
Sistem penilaian pada Rentjana Pembelajaran 1947 belum terdapat sistem 
penskoran melalui butir soal dikarenakan pada masa itu masih mengikuti kurikulum 
Belanda. Sistem penilaian yang di pakai pada tahun tersebut hanya dilihat dari 
materi pelajaran yang dihubungkan dengan kejadian dan kehidupan sehari-hari. 
 
Peran Guru dalam Rentjana Pembelajaran 1947 
Di dalam setiap kurikulum tidak terlepas dari peran guru didalamnya, begitu juga 
dengan Rentjana Pembelajaran 1947. Rentjana Pembelajaran 1947, merupakan 
rencana pembelajaran yang pertama setelah Indonesia merdeka. Rencana 
pembelajaran ini dibuat karena tidak ingin lagi berasaskan dengan kurikulum kolonial 
Belanda. Dalam Rentjana Pembelajaran 1947 lebih menitikberatkan pada pendidikan 
watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat karena baru masa pemulihan dari 
masa penjajahan, sehingga peran guru dalam Rentjana Pembelajaran 1947 ini adalah 
untuk membangun watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Dalam Rentjana 
Pembelajaran 1947 pemerintah lebih mengupayakan metode ceramah, sehingga guru 
sangat berperan penting dalam menjelaskan setiap mata pelajaran yang dipelajarinya. 
Dalam model pembelajaran kontekstual atau yang biasa disebut dengan Contextual 
Teaching Learning (CTL) merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan 
pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi 
yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga 
mendorong siswa untuk dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari proses 
belajar dalam kehidupan sehari hari11. Dengan demikian, dalam model pembelajaran 
CTL ini guru berperan agar materi pembelajaran tersebut berasal dari pengalaman 
murid itu sendiri. Selain itu, guru dapat mendorong murid untuk dapat menemukan 
hubungan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyatanya, dan dapat 
mendorong murid untuk mampu mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. 
Dengan demikian, Rentjana Pembelajaran1947 menitik beratkan pada gurukarena 
berada pada masa transisi sehingga guru sangat berperan aktif dalam proses 
pembelajaran di sekolah. Selain itu, dalam Rentjana Pembelajaran 1947 guru juga 
mempunyai peran sebagi fasilitator, motivator, dan guider12. Dimana guru harus 
memfasilitasi setiap siswa agar mendapat pengajaran yang baik dan sesuai. Guru 
juga harus memotivasi setiap siswa agar pembelajaran yang didapat bisa dipraktikan 
dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru juga harus  memandu proses 
pembelajaran agar berjala dengan semestinya. 
 
 

 
11Op, cit. 
12Dalam http://saifulwhn.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/kurikulum.pdf (diakses pada Jumat, 23 
Desember 2016 pukul 13.07). 
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Penutup 
Kurikulum sendiri memiliki tujuan, isi, struktur, yang mengatur tentang pelaksanaan 
pendidikan sehingga menjadi pedoman kegiatan pembelajaran. Perkembangan 
kurikulum pada awal-awal kemerdekaan  Indonesia masih berdasarkan sejarah 
masa lalu. Rentjana Pembelajaran 1947 dibuat tidak lama setelah Indonesia 
memroklamirkan kemerdekaannya yang berarti bebas dari kaum penjajah. Hal ini 
berpengaruh pada konteks dan struktur didalam kurikulumnya karena dimana saat 
jaman penjajahan Belanda kurikulum dibuat dengan berbasis pada tujuan 
kolonialisme yang membelenggu rakyat Indonesia dan pada jaman penjajahan 
Jepang kurikulum yang mengandung nilai kebarat-barat dihapuskan dan digantikan 
dengan pendidikan berbasis militer untuk mendukung pemerintah Jepang dalam 
mempertahankan daerah jajahan atau kekuasannya. Dengan kata lain, kurikulum 
juga digunakan sebagai alat politis dalam bidang pendidikan untuk mempertahankan 
kondisi dan situasi negara. 
 
Di Indonesia sendiri, Rentjana Pembelajaran 1947 juga menjadi suatu doktrin awal 
atau pemahaman awal bagi rakyatnya. Dengan berdasarkan pada nilai-nilai 
Pancasila yang menjadi ideologi bangsa,  pendidikan dianggap sebagai salah satu 
alat untuk berjuang melawan penjajahan dalam bentuk apapun maka yang terlibat 
didalam pendidikan baik siswa maupun guru bersama-sama menjadi pejuang demi 
bertahannya kemerdekaan yang telah susah payah diraih. Maka dengan begitu, 
kurikulum pun lebih mengacu pada penanaman patriotisme, nasionalisme, 
pembentukan karakter atau watak sehingga menjadi identitas yang berlangsung 
secara terus-menerus sehingga menjadi kuat. Patriotisme merupakan paham akan 
bea negara yakni bersedi mengorbankan apapun demi negara lewat ilmu 
pengetahuan. Sedangkan nasionalisme adalah paham kecintaan bagi bangsa dan 
negaranya agar tidak mau direbut oleh bangsa lain. Patriotisme dan nasionalisme 
dibentuk dengan tujuan menjaga keutugan negara Indonesia pada masa itu lewat 
para generasi mudanya. Ilmu pengetahuan yang sebenarnya menjadi 
dikesampingkan karena adanya desakan-desakan perjuangan yang belum selesai.  
Pendidikan adalah hak setiap warga negara sehingga sudah seharusnya negara 
bertanggung jawab akan jalannya pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian 
kurikulum mulai terus dikembangkan disesuaikan dengan kemajuan pengetahuan 
dan teknologi. Dirombak dan terus diperbaiki sehingga pendidikan benar-benar 
mampu menjadi alat untuk mempertahankan negara dengan ilmu pengetahuan yang 
akan terus berguna hingga kapanpun. Perjuangan fisik yang akan digantikan dengan 
perjuangan-perjuangan kemampuan berpikir dan strategi yang baik. Ketika kurikulum 
telah berjalan dengan baik, maka sistem pendidikan pun akan menghasilkan orang-
orang yang berguna bagi bangsa dan negara. 
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Bab 2 
Rentjana Pembelajaran 1964 
 
Deki Zulkarnain, Dhiya Salma Z H, Ismanti Diah L, Masruroh, Nova Pertiwi, Ridho 
Putra Utama  
 
Pendahuluan 
Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan peserta 
didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, 
keterampilan, dan aspek-aspek lainnya. Agar masyarakat itu bisa melanjutkan 
esistensinya, maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai 
pengetahuan, keterampilan, dan kelakuan lainnya yang diharapkan akan dimiliki 
oleh setiap anggota.13 Berbicara tentang pendidikan maka kita tidak akan terlepas 
dengan kajian tentang kurikulum. Hal ini dikarenakan kurikulum adalah bagian 
penunjang dalam proses pendidikan. Kurikulum adalah program pendidikan yang 
meliputi berbagai mata pelajaran atau mata kuliah yang harus diperlajari peserta 
didik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT) yang sudah ada 
sejak ada sistem persekolahan. Di indonesia sendiri kurikulum selalu diperbarui dari 
masa ke masa. Salah satunya adalah Kurikulum Rentjana Pembelajaran 1964. 
Rentjana Pembelajaran 1964 ini berlaku setelah kurikulum 1947. Kurikulum ini 
merupakan kurikulum akhir yang dikeluarkan oleh Orde Lama. Inti pokok dari 
kurikulum ini adalah membentuk manusia pancasila dan manipol/usdek yang 
bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat adil dan makmur, materil dan 
spritual. 
 
Kurikulum yang berlaku sendiri biasanya sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi 
dan politik yang terjadi pada saat itu. Hal inilah yang mendorong pentingnya 
mengkaji tentang kurikulum dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi. 
Begitupun kurikulum yang berlaku pada tahun 1964. Pada tahun 1964, direktorat 
pendidikan dasar prasekolah, Departemen PP dan K menerbitkan suatu buku yang 
dinamakan Rentjana Pembelajaran kanak-kanak dan sekolah dasar. Pada kurikulum 
tingkat sekolah dasar, sistem pendidikannya dinamakan dengan sistem panca 
wardana atau sistem lima aspek perkembangan, yaitu perkembangan moral, 
Perkembangan Intelegensi, perkembangan emosional artistic (rasa keharuan), 
perkembangan keprigelen (pertanian), dan perkembangan jasmaniah. adapun 
system dari rentjana pembelajaran taman kanak-kanak dan dasar saat itu yang 
menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan karya, dan moral 
yang kemudian dikenal dengan istilah panca wardhana. Ciri khas kurikulum ini 
adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan 
pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran 
dipusatkan pada sistem tersebut. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk 
manusia pancasila yang sosialis Indonesia dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan 
MPRS No. II Tahun 1960.  

 
13 Prof. Dr. Suriani, SH, MA. Bahan Ajar Sosiologi Pendidikan Jurusan Sosiologi Universitas 
Negeri Jakarta (Prodi Sosiologi, FIS-UNJ, 2016), hlm. 62. 
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Perubahan yang sangat menonjol dalam kurikulum adalah adanya mata pelajaran 
civics yang diarahkan untuk pembentukan warganegara yang bercirikan Manipol-
USDEK. Liberalisme dan individualisme menjadi musuh dan harus dibersihkan 
dalam pelajaran civics karena bertentangan dengan jiwa dan semangat manipol-
USDEK. Civics menjadi mata pelajaran yang mengemban pendidikan ideologi 
bangsa dan ini merupakan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum. Mata 
pelajaran ini adalah mata pelajaran yang berisikan materi pelajaran yang sangat 
ditentukan oleh ideologi dan politik. Model yang digunakan adalah berbasis 
separated curriculum atau rencana pembelajaran terpisah. Rencana 
pembelajarannya dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, antar mata 
pelajaran tidak memiliki keterkaitan. Pembelajaran bentuk rencana pembelajaran ini 
cenderung kurang memperhatikan aktivitas siswa, karena yang dianggap penting 
adalah penyampaian sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima 
dan dihafal oleh siswa. Sistem pendidikan pada Kurikulum 1964 ini bersifat 
sentralistik. Artinya, kegiatannya memusatkan pada seluruh wewenang kepada 
sejumlah kecil manager atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur 
organisasi. Sebenarnya banyak hal yang menarik yang sangat penting untuk di kaji 
mengenai Rentjana Pembelajaran 1964. Karena kurikulum ini terbentuk dari 
pengaruh semua bidang kehidupan bangsa. Tulisan ini ingin menjelaskan lebih rinci 
mengenai kurikulum 1964, baik itu struktur dan isinya maupun peran pemerintah dan 
pendidik. 
 
Konteks Sosial Politik dan Ekonomi Kurikulum 
Ada empat definisi mengenai politik pendidikan. Pertama, politik pendidikan adalah 
metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, politik 
pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. 
Ketiga, politik pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan 
pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi 
masyarakat, dan sebagainya. Keempat, politik pendidikan berbicara mengenai 
sejauh mana pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang 
berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yang berkarakter 
(Supriyoko dalam Ali Mahmudi Amnur, 2007: 5). Sebagai contoh tahun 1945-1961 
dikeluarkan kurikulum 1947. Tahun 1950-1961, ditetapkan kurikulum 1952. 
Kurikulum terakhir pada masa Orde Lama adalah kurikulum 1964, perubahan 
kurikulum 1964 merupakan politik untuk meniadakan MANIPOL-USDEK. 
Selanjutnya muncul kurikulum 1975 digunakan untuk tujuan politik pemerintah 
memasukkan pendidikan moral pancasila, dimana pendidikan harus memberikan 
doktrin-doktrin moral pancasila dan semua elemen bangsa tidak boleh memberikan 
kritik apaun karena akan dibenturkan dengan istilah melanggar pancasila. Periode 
1959-1966, diwarnai oleh Manipol USDEK, pendidikan bertujuan melahirkan 
warganegara sosialis Indonesia yang susila. Pendidikan nasional pada era Orde 
Lama yang berlangsung sejak 1945 hingga 1966, tetap berlandaskan Pancasila. 
Meskipun selama periode ini Indonesia menggunakan tiga UUD. Pasca dekrit 
presiden 5 Juli 1959, presiden Soekarno dalam peringatan 14 tahun kemerdekaan 
menyampaikan sebuah pidato yang diberi nama “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. 
Pidato inilah yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik (Manipol), dimana 



Page 19 of 204 
 

didalamnya diuraikan lima intisari yaitu: (1) Kembali ke UUD 1945; (2) Sosialisme 
Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin; (5) Kepribadian 
Indonesia. Manipol beserta dengan lima kebijaksanaan itu kemudian dikenal dengan 
Manipol-USDEK (Pranarka, 1985:174). Perubahan kurikulum  digunakan untuk 
tujuan politik misal dengan cara memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah 
Perjuangan Bangsa (PSPB) sehingga memunculkan jiwa patriotism yang mana siap 
membela bangsa jika ia dijajah oleh para penjajah. Perubahan kurikulum ini 
memberikan doktrin-doktrin kepada siswa tentang pentingnya sejarah perjuangan 
bangsa yang semua kemasanya tidak terbuka untuk dikritisi namun lebih pada 
mengedepankan tujuan tertentu agar siswa mendukung hegemoni kekuasaan 
pemerintah. 
 
Tahun 1966-1998 Indonesia diperintah oleh Soeharto (Orde Baru). Peralihan dari 
Orde Baru membawa konsekuensi perubahan politik pendidikan nasional. Hasil 
sidang MPRS tgl 7-12 Maret 1967 telah menghasilkan ketetapan No. XXXIII/ 
MPRS/1967 yang memutuskan untuk mencabut seluruh kekuasaan Presiden 
Soekarno yang sebelumnya telah berkuasa. Menyadari akan kondisi politik 
sebelumnya, maka perubahan yang bersifat mengoreksi terhadap kondisi-kondisi 
perpolitikan di Indonesia menjadi sesuatu yang harus segera dilakukan di awal 
pemerintahan Orde Baru yang lebih utama adalah pelaksanaan Pancasila. Melihat 
alasan yang menyatakan telah terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945 sebelumnya, maka diperlukan sebuah upaya untuk 
merevitalisasi nilai-nilai Pancasila di babak pemerintahan yang baru, yang bisa 
menempatkan nilai-nilai Pancasila kedalam cita-cita bangsa untuk mencapai tujuan 
bangsa. Pada perubahan rezim Soekarno menjadi Soeharto terdapat implikasi pada 
pembubaran PKI, penutupan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah PKI dan 
organisasi yang ada dibawahnya. Pada Era Orde Baru ketika PKI dibubarkan, 
dilakukanlah pemurnian Pancasila, dan tujuan pendidikan nasional berubah menjadi 
“membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945”. Perubahan mendasar tersebut 
menunjukkan bahwa ideologi Manipol Usdek telah diganti secara tegas menjadi 
falsafah pancasila. Orde Baru diwarnai semangat serba Pancasila. Semangat itu 
selalu ditekankan dalam pendidikan. Penataran P-4 wajib diberikan kepada setiap 
siswa yang diterima di sekolah, di samping masih adanya mata pelajaran Pancasila. 
Mata pelajaran PMP dan PPKn sangat didominasi materi P-4. PMP termasuk yang 
mempengaruhi kenaikan kelas dan kelulusan sekolah. Pada era Orde baru, 
perubahan kurikulum sangat tampak ada sebuah pergesekan doktrin politik, seiring 
pergantian politik pada era reformasi pada perkembangannya tidak jauh berbeda 
dengan orde sebelumnya dalam politisasi pendidikan, hanya saja pada era reformasi 
doktrin tersebut tidak nampak secara “blak-blakan” karena dalam praktek 
pemerintahan terdapat adanya kritik dari luar. Jika kurikulum dimaknai sebagai 
jantung atau ruhnya pendidikan, maka perubahan kurikulum semata-mata karena 
pendidikan harus merespon situasi perkembangan. Idealnya perkembangan selalu 
menuju perbaikan bukan sebaliknya. Perubahan kurikulum tidak hanya mengulang 
lembaran lama yang sudah usang dan sekedar mengarah pada tujuan politik 
pemerintah semata. Sebuah kekuasaan apabila ingin berhasil menjalankan masa 
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kekuasaannya dalam waktu lama harus mengendalikan pendidikan melalui 
kurikulum. Dalam teori kekuasaan, pendidikan menjadi tolak ukur bagaimana 
perjalanan bangsa diarahkan dan dijalankan.  
 
Kurikulum dalam konteks ini menjadi hal utama yang dapat dirangkul dengan kuat. 
Menurut pendapat M. Sirozi, pendidikan yang secara terus-menerus berada dalam 
tekanan penguasa merupakan bentuk kepentingan penguasa. Sementara Roger 
Dale berpendapat bahwa kontrol negara dilakukan melalui empat bentuk. Pertama, 
sistem pendidikan dibentuk secara resmi, tapi tetap berdasar pada kepentingan 
politik penguasa. Setidaknya, penguasa dapat mengendalikan bangsa atas 
tujuannya. Kedua, sistem pendidikan dijalankan secara birokrat yang menekankan 
ketaatan dan objektivitas sehingga bila dicermati secara lebih serius, pendidikan 
harus mendukung kepentingan penguasa dalam segala aspek. Ketiga, penerapan 
wajib pendidikan. Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di 
sekolah terjadi atas dasar konteks politik tertentu. Ketika kurikulum mampu dikuasai 
sedemikian rupa oleh penguasa, akan sangat sulit untuk mengatakan bahwa 
pendidikan mampu dijalankan demi upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Adanya berbagai jenis kurikulum yang diciptakan penguasa sejak Orde Lama, Orde 
Baru, dan Reformasi sebenarnya merupakan rangkaian agenda yang ditujukan 
supaya tujuan pendidikan bisa disebangunkan dengan kepentingan 
politik.Sayangnya ketika era Orde Lama yang menggadang-gadangkan Manipol 
USDEK dan adanya rencana pembelajaran 1964 tidak mampu menggambarkan 
kuatnya pendidikan, namun kekuasaan dan kepentingan politik demi melawan 
imperialis lebih diperhatikan ketimbang perbaikan pendidikan. Sedang pada era 
Orde Baru, kurikulum pendidikan cukup memberikan bukti bahwa penguasa ingin 
menunjukan taring politiknya. Tidak ada yang mampu menandinginya. Dengan 
segala perangkat politik, militer, dan sipil yang disatukan dengan sedemikian rupa, 
pemerintah mampu menghimpun kekuatan besar agar kurikulum bisa membungkam 
nalar krits masyarakat Indonesia. Bila mengutip pendapat John Dewey dan Anthony 
Giddens bahwa proses demokratisasi yang berlangsung dalam masyarakat 
diharapkan mampu menjalankan agenda kebangsaan, ini tentu saja sulit diwujudkan 
dalam negara kita. Kondisi terkait sama halnya dengan dunia pendidikan, terutama 
dalam penerapan kurikulum sebagai bagian dari proses praktis pendidikan yang 
beradab. Antonio Gramsci juga mengatakan bahwa kekuasaan selama ini dalam 
segala aspek lebih cenderung mematahkan proses demokratisasi. Kekuasaan yang 
sangat hegemonik justru membungkam kebebasan masayarkat untuk beraktualisasi 
sesuai dengan kehendak masing-masing. Hegemoni ini merupakan cara kelas 
berkuasa dengan menggunakan ideologi dominan untuk menyembunyikan kendali 
mereka terhadap masyarakat. 
 
Pada persoalan lainnya perkembangan penduduk yang berlangsung cepat 
menimbulkan implikasi bertambah banjirnya anak-anak usia sekolah, yang 
selanjutnya menjadi suatu faktor meningkatnya kebutuhan kesempatan belajar dan 
semakin luasnya pelayanan yang perlu diberikan oleh kurikulum, baik formal 
maupun informal. Selain dari itu, peledakan penduduk berarti meningkatnya jumlah 
tenaga kerja yang perlu mendapat penyaluran dan penempatan. Sebagian besar 



Page 21 of 204 
 

dari tenaga kerja tersebut dapat digolongkan sebagai tenaga yang masih 
berpendidikan rendah/kurang memiliki keterampilan yang jumlahnya lebih banyak, 
dan sekaligus berebutan untuk memperoleh lapangan kerja, yang relatif terbatas 
jumlahnya. Jika tidak mendapat penempatan, maka berarti terjadi pengangguran 
yang mengakibatkan beban bagi masyarakat. Hal ini dapat diatasi, antara lain 
memberikan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan/tuntutan 
lapangan kerja yang ada/tersedia, dan di pihak lain memperluas kesempatan kerja. 
Kedua kemungkinan tersebut, dalam batas-batas tertentu sebenarnya merupakan 
bagian daripada masalah kurikulum. Masalah peledakan penduduk dan berbagai 
implikasinya tampaknya akan berlangsung terus kendatipun Program Keluarga 
Berencana digembor-gemborkan pemerintah untuk menekan jumlah penduduk. 
Serta permasalahan pembangunan yang tidak merata, dimana pembangunan 
berkembang pesat dijajaran tanah Jawa ketimbang daerah timur Indonesia yang 
sangat memprihatinkan. Masalah ketimpangan ini memberikan implikasi yang 
sangat luas terhadap tingkat kehidupan masyarakat. Ketakseimbangan antara 
peledakan penduduk, pembangunan ekonomi - sektor kesempatan kerja, dan 
program pendidikan yang tak serasi pada posisinya menimbulkan masalah 
kemelaratan bagi sebagian masyarakat kita. Ternyata “garis kemelaratan” 
masyarakat kita ternyata masih berada pada tingkat yang masih belum teratasi, dan 
pada persoalan ini menjadi sebuah tantangan bagi dunia ekonomi, kependudukan 
dan pendidikan, yang bermuara pada pengembangan kurikulum. Pemerintah 
memiliki peran dalam menyediakan pendanaan berkenaan dengan dunia pendidikan 
karenanya ini merupakan salah satu tugas dari pemerintah dalam merancang 
anggaran negara. Pengalokasian Dana Pendidikan berdasarkan Pasal 49 UU No. 20 
Tahun 2003:  
 
(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan 

dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD).  

(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam 
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan 
pendidikan  diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang  berlaku.  

(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam 
bentuk hibah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah.14 

 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab terhadap 
pendanaan pendidikan dalam hal menyediakan sumber pendanaan pendidikan 
dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan serta pengarahannya yang 

 
14 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.   
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan dana 
pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan minimal sebesar 20 % dari APBN, 
20 % APBD dan hibah yang dialokasikan untuk dana penyelenggaraan pendidikan. 
Namun persoalannya adalah pemerintah tidak dapat merealisasikan anggaran 
pendidikan secara langsung sebesar 20% namun tahap demi tahap, disamping itu 
pendapatan ekonomi yang berbeda-beda setiap wilayah menyebabkan 
melambatnya realisasi kebijakan pemerintah.  Sebetulnya penyediaan anggaran 
pendidikan bukan satu-satunya persoalan sebab tidak meratanya pendidikan atau 
tidak banyaknya yang mampu mengenyam pendidikan karena persoalan biaya.Akan 
tetapi kenaikan biaya pendidikan juga tak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan 
semakin meningkatnya aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Kesadaran 
bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah suatu human investment, dan 
merupakan suatu faktor yang dianggap menentukan masa depan hidup dan 
kehidupan baik secara perorangan maupun secara kelompok/keluarga, sehingga 
terjadi perlombaan untuk memasukkan anak ke sekolah dan melanjutkan ke 
perguruan tinggi.  Pendidikan juga sudah merambah pada politik ekonomi dimana 
pendidikan tidak lagi mengutamakan pemerataan dan kesempaan tapi lebih kepada 
budaya kapitalis yang berdampak pada materi. Hal ini pun berkaitan dengan 
kurikulum pendidikan yang setiap pergantian rezim mengalami perubahan untuk 
menyesuaikan dengan kepentingan eranya, idealnya pengembangan kurikulum 
mengacu pada empat konsepsi kurikulum: 
 
(1) Konsepsi kurikulum humanistik yaitu konsep kurikulum yang mengutamakan 

perkembangan kesadaran pribadi untuk pencapaian aktualisasi diri 
(2)   Konsepsi kurikulum rekonstruksi sosial yaitu konsep kurikulum yang berorientasi 

pada penyiapan peserta didik agar dapat menghadapi berbagai perubahan 
masyarakat pada masa yang akan datang dan dapat menyesuaikannya  

(3)   Konsepsi kurikulum teknologi yaitu konsep kurikulum yang menekankan pada 
pengembangan hasil pendidikan yang dapat ditiru  

(4)   Konsepsi kurikulum subjek akademik yaitu konsep kurikulum yang bertujuan 
untuk mengembangkan pola pikir pesera didik (Sukmadinata, 2009: 81). 

 
Jika kurikulum ditata secara demikian dengan mengutamakan peserta didik dan 
pembiayaan pendidikan yang dimaksimalkan dan diupayakan pemerintah untuk 
menyentuh seleruh elemen masyarakat, maka berhasilah tugas pemerintah 
berkenaan dengan pendidikan. Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 
1945 dan amandemen tertulis yang tercantum bahwa “Setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib membiayainya”. 
 
Struktur dan Isi Rentjana Pembelajaran (Kurikulum) 1964 
Sejak tahun 1952 – 1964. Sejak saat itu pendidikan di Indonesia mulai mengalami 
perbaikan serta penyempurnaan. Yang menjadi tujuan pendidikan dan pengajaran 
Republik Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang no 4 tahun 1950 
yuncto no. 12 tahun 1954 pasal 3 Bab II yang berbunyi: “Tujuan Pendidikan dan 
pengajaran ialah untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan 
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tanah air.Rentjana pembelajaran (kurikulum) 1964 melahirkan kurikulum 1964, 
dimana kurikulum ini merupakan perbaikan dari kurikulum yang sebelumnya-
kurikulum 1952.  Direktorat Pendidikan Dasar/Prasekolah, Departemen PP dan K, 
pada tahun 1964 menerbitkan suatu buku pedoman kurikulum baru yang diberi 
nama “Rentjana Pembelajaran Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar”. Tujuan 
dalam kegiatan pendidikan pada saat itu adalah membentuk manusia Pancasila dan 
Manipol/Usdek yang bertanggung jawab antara lain atas terselenggaranya 
masyarakat adil dan makmur, materil dan spiritual. Adapun sistem dari Rencana 
Pembelajaran Sekolah Dasar saat itu yang menitik beratkan pada pengembangan 
daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah 
Panca Wardhana. Disebut Panca Wardhana karena 5 aspek bidang studi, yaitu 
kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan 
(keterampilan), dan jasmaniah. Dan dari kelima Panca Wardhana itu diuraikan 
menjadi beberapa bahan pelajaran, yaitu: 
 

Tabel 2.1 Struktur Program Panca Wardhana 
 

No Program Panca Wardhana Bidang Studi 
1 Perkembangan moral 1. Pendidikan Kemasyarakatan dan 

2. Pendidikan Agama/Budi Pekerti. 
2 Perkembangan intelegensi 1. Bahasa Indonesia 

2. Bahasa Daerah 
3. Berhitung 
4. Pengetahuan Alamiah 

3 Perkembangan emosional/artistik 1. Seni Suara/Musik 
2. Seni Lukis/Rupa 
3. Seni Tari 
4. Seni Sastra/Drama 

4 Perkembangan Keprigelan 1. Pertanian/peternakan 
2. Industri Kecil/Pekerjaan Tangan 
3. Koperasi/Tabungan 
4. Keprigelan-keprigelan lain 

5 Perkembangan Jasmaniah 1. Pendidikan Jasmaniah 
2. Pendidikan Kesehatan. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2016) 
 

Pokok-pokok pikiran yang terdapat pada kurikulum (rencana pembelajaran) 1964 
yang menjadi ciri khas adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat 
mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga 
pembelajaran dipusatkan pada program Panca Wardhana. Dan pada tingkat 
pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional 
praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar dijalankan 
dengan metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah 
juga menerapkan hari sabtu sebagai hari “Krida” (berlatih). Yang dimaksud dengan 
hari krida ialah, pada hari sabtu siswa diberi kebebasan untuk berlatih kegiatan di 
bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan yang sesuai dengan minat 
siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia pancasilais yang 
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sosialis Indonesia dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPRS No. II tahun 
1960, yaitu: 
 

1. Pendidikan sebagai pembina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi. 
2. Pendidikan sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan 

tingkatan. 
3. Pendidikan sebagai lembaga pengembangan kebudayaan nasional. 
4. Pendidikan sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan, teknik dan 

fisik/mental. 
5. Pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat. 

 
Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor 
bagi kelas I dan II yang asalnya berupa skor 10-100 menjadi huruf A, B, C dan D. 
Sedangkan bagi kelas II hingga VI tetap menggunakan skor 10-100. Kurikulum 1964 
bersifat separate subject curriculum yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan 
lima kelompok bidang studi (Panca Wardhana) seperti yang dijelaskan di atas. 
Dengan adanya kebijakan pendidikan yang dirumuskan dalam Panca Wardhana 
terjadi perubahan kurikulum. Sehingga pada tahun 1962 kurikulum diubah. 
Perubahan tersebut terjadi dalam struktur kurikulum, mengikuti struktur yang 
disebutkan dalam Panca Wardhana untuk Sekolah Dasar (nama baru untuk Sekolah 
Rakyat). Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) terjadi perubahan struktur 
kurikulum, yang dinamakan dengan kurikulum SMP gaya baru dan dinyatakan 
berlaku mulai tahun ajaran 1962/1963 yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 
(Depdikbud, 1996: 128). Berbeda dari kurikulum SD, kurikulum SMP 1962 ini terdiri 
atas Kelompok Dasar, Kelompok Cipta, Kelompok Rasa/Karsa dan Krida. Kelompok 
Dasar adalah kelompok mata pelajaran yang diberi tugas untuk mengembangkan 
manusia Manipol-USDEK dan dalam kelompok ini terdapat mata pelajaran Civics, 
Bahasa Indonesia, Sejarah Kebangsaan, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama, 
dan Pendidikan Jasmani. Sedangkan kelompok Cipta terdiri atas mata pelajaran 
keilmuwan dimana terdapat antara lain mata pelajaran sejarah dunia dan ilmu bumi 
dunia serta ilmu administrasi. Adanya ilmu administrasi dimaksudkan untuk memberi 
bekal bekerja bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan ke Sekolah Menengah 
Atas (SMA) (Depdikbud, 1996:127). Perubahan lain yang terjadi pada kurikulum 
SMP adalah dengan adanya penghapusan pembagian/jalur studi pada kelas A dan 
B. Sejak saat ini SMP menjadi pendidikan umum (general education) yang 
diperuntukkan bagi semua orang. Kesadaran bahwa pembagian atas kelas A dan B 
terlalu muda bagi peserta didik usia ini adalah suatu pemikiran yang berkelanjutan 
sampai pada masa sekarang. Selain itu, kurikulum SMP adalah persiapan bagi 
mereka yang akan memasuki ke dalam dunia kerja. Dengan demikian, maka 
kurikulum SMP memiliki orientasi dunia kerja walaupun secara proporsional tidak 
sebanyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah kejuruan (SMEP, ST, SKKP). 
Perubahan ini berlanjut pada masa kemudian. Ketika pemerintah Indonesia 
mengumumkan program wajib belajar 9 tahun, pendidikan SMP merupaka bagian 
dari pendidikan dasar tersebut. Artinya, posisi pendidikan SMP sebagai bagian dari 
pendidikan umum bagi seluruh bangsa Indonesia semakin kokoh. 
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Di Sekolah Menengah Atas (SMA) juga terjadi perubahan dalam penjurusan. 
Sebelum 1961 SMA terdiri dari SMA-A, SMA-B, dan SMA-C dimana SMA-A adalah 
jurusan Sastra, SMA-B adalah jurusan Ilmu Pasti dan Alam, sedangkan SMA-C 
adalah untuk jurusan Ekonomi. Sebuah SMA ditentukan sebagai SMA-A, SMA-B, 
atau SMA-C sehingga seorang tamatan SMP memilih SMA mana yang ingin 
dimasukinya ketika ia mendaftar ke sekolah tersebut. Sejak tahun 1961, pembagian 
tersebut baru dilakukan setelah seseorang masuk ke SMA dan pada akhir tahun 
akademik kelas I yang bersangkutan dinyatakan naik ke kelas II jurusan A, B atau C. 
Oleh karena itu suatu gedung SMA itu tidak lagi secara khusus diperuntukkan bagi 
SMA-A, SMA-B, atau SMA-C sebagaimana yang ada pada sebelumnya, akan tetapi 
pada satu gedung SMA terdapat lebih dari satu jurusan. Dalam kurikulum 1961 ini 
pun nama jurusan A, B, dan C diganti dengan istilah Budaya, Sosial, serta Ilmu Pasti 
dan Pengetahuan Alam. Kurikulum yang dikembangkan untuk SMA adalah 
kurikulum akademik yang mempersiapkan tamatannya ke perguruan tinggi walaupun 
tetap memperhatikan mereka yang akan memasuki dunia kerja. 
 
Posisi kurikulum SMA sebagai kurikulum yang mempersiapkan peserta didik untuk 
melanjutkan studi ke pendidikan tinggi masih tetap sama dengan yang sebelumnya. 
Pengaruh politik yang kental terhadap kurikulum tidak mengubah posisi tersebut. 
Apa yang terjadi pada kurikulum SMP tidak terjadi terhadap kurikulum SMA. 
Sebagaimana halnya dengan tingkat pendidikan SMP, untuk mereka yang berminat 
atau ingin memasuki dunia kerja maka pemerintah menyediakan sekolah kejuruan 
seperti SMEA, SKKA, STM, SGA, dan SMOA. Sebagaimana dengan kurikulum 
SMA, kurikulum kejuruan harus juga mengajarkan ideologi negara melalui mata 
pelajaran Civics. Kehidupan kebangsaan di bidang politik semakin didominasi oleh 
ideologi Manipol-USDEK yang dianggap sebagai manifestasi dari Pancasila. 
Pancasila juga kemudian diperas menjadi trisakti dan kemudian diperas lagi menjadi 
gotong-royong. Nasakom (Nasional, Agama dan Komunisme) menjadi jargon baru 
bersama-sama dengan revolusi yang tak pernah selesai. Pendidikan semakin 
dianggap penting untuk menanamkan jiwa revolusioner dan Nasakom. Kurikulum 
harus berubah untuk lebih menghasilkan generasi revolusioner yang berjiwa 
Nasakom. Pada tahun 1964 terjadi perubahan kurikulum. Pendidikan ideologi yang 
difokuskan pada Manipol-USDEK, Nasakom dan semangat revolusi. Mata pelajaran 
Kewarganegaraan yang meliputi materi sejarah, ilmu bumi, dan kewargaan negara 
(nama baru civics) menjadi penting untuk mengembangkan pendidikan ideologi dan 
dimasukkan dalam struktur kurikulum dengan nama Perkembangan Moral. 
 
Mulai saat ini pengaruh politik terhadap pendidikan dalam bentuk pendidikan 
ideologi berlanjut terus sampai masa pemerintahan Orde Baru berakhir (1998). Mata 
pelajaran Civics yang kemudian mengalami perubahan label beberapa kali tetap 
mengemban tugas sebagai pendidikan ideologi. Pendidikan tidak lagi untuk 
memanusiakan manusia, pembentukan karakter, pewarisan kecemerlangan masa 
lalu, pendidikan disiplin ilmu, persiapan tenaga kerja tetapi juga menjadi alat politik 
untuk mengembangkan manusia yang diyakini memiliki ideologi yang diinginkan. 
Pendidikan ideologi menjadi sedemikian menonjol sehingga menjadi indikator 
keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan program pembelajaran di suatu 
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satuan pendidikan tertentu. Pada masa ini ujian akhir yang bersifat nasional menjadi 
semakin penting untuk memberikan keyakinan kepada para pengambil kebijakan 
bahwa para lulusan telah menjadi insan yang memiliki ideologi yang telah ditentukan 
negara. Manusia terdidik adalah manusia yang memiliki ideologi negara. Mereka 
yang tidak setuju dengan ideologi negara tidak memenuhi kriteria kelulusan dan 
bahkan dianggap sebagai musuh bangsa. Kurikulum menjadi alat penanaman 
pendidikan ideologi yang sangat ampuh dan bersifat indoktrinatif. Penanaman 
ideologi tidak hanya dilakukan melalui kurikulum jalur sekolah atau jalur formal tetapi 
juga melalui jalur pendidikan non formal. 
 
Konsekuensi Panca Wardhana dalam dunia pendidikan sangat jelas. Kurikulum 
harus diarahkan untuk mengembangkan kualitas yang dinyatakan dalam Panca 
Wardhana dalam semangat Manipol-USDEK. Tujuan pendidikan berubah dari 
menghasilkan manusia yang susila dan demokratis menjadi manusia susila yang 
sosialis dan pelopor dalam membela Manipol-USDEK. Perubahan yang sangat 
menonjol dalam kurikulum adalah adanya mata pelajaran Civics yang diarahkan 
untuk pembentukan warganegara yang bercirikan Manipol-USDEK. Liberalisme dan 
individualisme menjadi musuh dan harus dibersihkan dalam pelajaran Civics karena 
bertentangan dengan jiwa dan semangat Manipol-USDEK. Civics menjadi mata 
pelajaran yang mengemban pendidikan ideologi bangsa dan ini merupakan awal dari 
pendidikan ideologi dalam kurikulum (Sjamsuddin, Kosoh, Hamid, 1993:79). Mata 
pelajaran ini adalah mata pelajaran yang berisikan materi pelajaran yang sangat 
ditentukan oleh ideologi dan politik. Kurikulum SD dapat digolongkan ke dalam jenis 
Kurikulum Corelated Curriculum, karena beberapa pelajaran tertentu yang erat 
hubungannya digolongkan dalam satu kelompok kegiatan. Mata-mata pelajaran 
sudah tidak diajarkan secara terpisah-pisah lagi. Contoh: Mata pelajaran Sejarah 
dan Ilmu Bumi disatukan menjadi Pendidikan Kemasyarakatan. Mata pelajaran Ilmu 
Alam dan Ilmu Hayat ditentukan menjadi pengetahuan Alamiah. Dengan adanya 
Kurikulum SD 1964, sedikit demi sedikit pada Sekolah Dasar mulai dibimbing ke 
arah perubahan dari sekolah dasar menuju sekolah kerja. 
 

• Fungsi Rencana Pembelajaran (Kurikulum)  
Fungsi kurikulum dapat berupa : 

- Rancangan kurikulum, yaitu buku kurikulum dalam suatu lembaga 
pendidikan 

- Pelaksanaan kurikulum, yaitu suatu proses pendidikan untuk mencapai 
tujuan pendidikan 

- Evaluasi kurikulum, yaitu penilaian hasil-hasil pendidikan 
 

Fungsi kurikulum ditinjau dari tiga segi: 
1. Fungsi bagi sekolah yang bersangkutan; terdiri dari dua macam fungsi 

kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan 
• Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan  
• Dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolah 
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2. Fungsi bagi sekolah tingkat atas; kurikulum dapat berfungsi sebagai 
pengontrol atau pemelihara keseimbangan proses pendidikan. Dengan 
mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu, maka kurikulum pada 
tingkat di atasnya dapat mengadakan penyesuaian. Misalnya; jika suatu 
bidang studi telah diberikan pada kurikulum sekolah di tingkat bawah, harus 
dipertimbangkan lagi pemilihannya pada kurikulum di tingkat atas terutama 
dalam hal pemilihan bahan pengajaran. 
Penyesuaian bahan pengajaran tersebut dimaksudkan untuk menghindari 
keterulangan penyampaian yang bisa berakibat pemborosan waktu dan lebih 
penting lagi adalah untuk menjaga kesinambungan bahan pengajaran itu. 

3. Fungsi bagi masyarakat 
Pada umumnya sekolah mempersiapkan siswa untuk terjun di masyarakat 
atau tugasnya untuk bekerja dengan keterampilan profesi yang dimilikinya. 
Oleh karena itu, kurikulum yang ada di sekolah harus mengetahui atau 
mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk itu 
diperlukan kerja sama antara pihak sekolah dengan pihak luar dalam hal 
pembenahan kurikulum yang diharapkan. 

Kurikulum resmi sebenarnya merupakan sesuatu yang diidentifikasikan atau dicita-
citakan, karena itu kurikulum memiliki fungsi sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Alexander Inglish, sebagai berikut: 
 

1. The ajustive of adaptive (fungsi penyesuaian) 
2. The integrating function (fungsi pengintegrasian) 
3. The differentiating function (fungsi diferensial) 
4. The prepaedetic function (fungsi persiapan) 
5. The selective function (fungsi pemilihan) 
6. The diagnostic function (fungsi diagnostik) 

 
• Komponen-Komponen dalam Rencana Pembelajaran (Kurikulum) 

Kurikulum memiliki lima komponen utama, yaitu: 
1. Tujuan 
2. Materi 
3. Strategi pembelajaran 
4. Organisasi kurikulum dan  
5. Evaluasi 

 
Dari kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa 
dipisahkan.  
 

• Kedudukan Rencana Pembelajaran (Kurikulum) dalam Pendidikan 
Tugas utama dari seorang pendidik ialah mengajar, membimbing dan melatih 
kepada peserta didiknya secara profesional sehingga dapat mengantarkan siswa 
kepada pencapaian tujuan dari pendidikan. Sehingga untuk melaksanakan tugas 
tersebut guru (pendidik) berpedoman pada alat yang disebut dengan rencana 
pembelajaran (kurikulum). 
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Model Rentjana Pembelajaran 1964 
Dari setiap Rencana Pembelajaran pasti terdapat suatu model pembelajaran 
didalamnya untuk dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang dimaksud 
dengan Model pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai prosedur sistematis 
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat 
juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
Jadi,sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, 
strategi atau metode pembelajaran. Model Pembelajaran itu sendiri dalam 
Permendikbud nomor 103 tahun 2014, diartikan sebagai: “Kerangka konseptual dan 
operasional pembelajaran yang memiliki nama, cirri, urutan logis, sistematis, 
pengaturan, serta kultur tersendiri.” Model pembelajaran yang efektif akan sangat 
membantu dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan lebih 
mudah tercapai. Selain itu, model pembelajaran juga dapat memberikan informasi 
yang berguna bagi siswa di dalam proses pembelajaran. Namun pada saat ini telah 
banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran,  mulai dari yang 
sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan 
banyak alat bantu dalam penerapannya. 
 
Model pengembangan rencana pembelajaran pada tahun 1960 merupakan model 
pengembangan rencana pelajaran ini berbasis separated curriculume atau rencana 
pelajaran terpisah. Rencana pembelajaran ini dipahami sebagai rencana 
pembelajaran dari mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Rencana 
pembelajaran dari mata pelajaran terpisah berarti rencana pelajarannya dalam 
bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang kurang mempunyai keterkaitan 
dengan mata pelajaran lainnya. Pembelajaran bentuk rencana pembelajaran ini 
cenderung kurang memperhatikan aktivitas siswa, karena yang dianggap penting 
adalah penyampaian sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima 
dan dihafal oleh siswa. Maka dari itu, model pembelajaran pada tahun tersebut bisa 
disebut dengan Model Fragmented. Pada model fragmented antar pelajaran tidak 
memiliki hubungan atau dikaitkan satu sama lain. Setiap mata pelajaran diajarkan 
oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata 
pelajaran tampak sebagai suatu kesatuan dalam bidang studi itu sendiri, memiliki 
ranahnya masing-masing, dan tidak ada usaha untuk menyatukannya. Dalam 
standar kurikulum, wilayah-wilayah subjek (bidang kajian) diajarkan secara terpisah 
dengan tidak ada upaya untuk menghubungkan atau mengintegrasikan bidang 
kajian tersebut. Setiap bidang kajian dipandang sebagai entitas murni, berdiri 
sendiri, dan memiliki standar konten terpisah dan berbeda. Meskipun terdapat 
tumpang tindih antara fisika dan kimia, hubungan antara keduanya secara implisit, 
tidak eksplisit dan hubungan kajian tersebut  tidak  didekati melalui kurikulum. 
Pengorganisasian rencana pelajaran ini telah dilaksanakan sejak lama hingga 
sekarang masih dipertahankan mulai dari SD sampai PT. Setiap mata pelajaran 
disusun secara terpisah satu sama lain dengan waktu yang dibatasi dan dipegang 
oleh guru baik oleh bidang studi maupun guru kelas. Di dalam Model Fragmanted 
mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang diperoleh dalam 
pelaksanaan rencana pelajaran model fragmented adalah esensi dari masing-
masing ilmu dapat disampaikan secara murni. Selain itu,  guru dapat menyiapkan 
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bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karenanya, guru mudah 
menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. 
Selain kelebihan di atas, rencana pelajaran model fragmented atau separated juga 
memiliki kelebihan-kelebihan yang lainnya diantara lain adalah sebagai berikut: 
 

1. Guru/instruktur dapat mempersiapkan diri sebagai ahli di bidang tertentu 
dan memiliki kebebasan menggali ke dalam mata pelajaran mereka 
dengan baik, luas, dan mendalam. 

2. Bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Tiap mata 
pelajaran mengandung sistematik tertentu. 

3. Model Fragmanted bertujuan untuk menyampaikan sejumlah 
pengetahuan, pengertian, dan kecakapan-kecakapan tertentu yang 
mudah dinilai dengan ujian, dan tes. 

4. Model Fragmanted juga bertujuan menjaga agar suatu mata pelajaran 
terjaga keaslian dan kemurniannya tidak mencampuri dengan mata 
pelajaran yang lainnya. 
 

Selain memiliki kelebihan-kelebihan yang menonjol, dalam model fragmanted juga 
memiliki kekurangan-kekurangan di dalamnya. Kekurangan yang sangat menonjol 
dalam model fragmented tidak adanya penjelasan dalam keterkaitan konsep antar 
mata pelajaran karena masing-masing mata pelajaran seolah-olah terpisah satu 
sama lain. Selain itu, menyisakan beban kepada peserta didik untuk mengerahkan 
sumber dayanya sendiri dalam hal membuat koneksi dan mengintegrasikan konsep 
serupa. Selain memiliki kelebihan  kurikulum model fragmented memiliki beberapa 
kelemahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: 

I. Model fragmented memberikan mata pelajaran yang terpisah (tidak 
berhubungan satu sama lain). Hal ini bertentangan dengan situasi 
kehidupan nyata yang saling berhubungan satu sama lain.  

II. Model fragmented menyampaikan pengalaman umat manusia yang 
lampau dalam bentuk yang sistematis dan logis. Tujuan kurikulum 
fragmented terlampau terbatas.  

III. Model fragmented kurang mengembangkan kemampuan berpikir karena 
mengutamakan penguasaan pengetahuan dengan jalan ulangan dan 
hafalan, serta kurang mengajak peserta didik untuk berpikir sendiri.  

IV. Model fragmented cenderung menjadi statis dan ketinggalan zaman. 
Bahan pelajaran dalam kurikulum ini terutama didasarkan pada 
pengetahuan yang tercantum dalam buku. Adakalanya buku yang 
digunakan dari tahun ketahun tidak ada perubahan. 

V. Adanya ketumpang tindihan konsep, keterampilan, dan sikap yang tidak 
jelas bagi pelajar. 
 

Selanjutnya, dalam rencana pembelajaran pada tahun 1960, bisa dikatakan sebagai 
pendekatan ekspositori. Yang dimaksud dengan pendekatan ekspositori adalah 
pendekatan pembelajaran yang memandang atau mempersepsikan bahwa proses 
pembelajaran akan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal, jika guru 
diposisikan sebagai fokus kegiatan pembelajaran (teacher centered approaches), 
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dimana aktivitas kegiatan pembelajaran berada pada guru. Disebut demikian, karena 
dalam rencana pembelajaran pada tahun tersebut peran guru berdasarkan konsep 
pendekatan pembelajaran ini hanya mengekspos materi pelajaran kepada siswa. 
Aktivitas kegiatan pembelajaran berlangsung sepihak, yaitu berada pada guru, 
sementara siswa hanya diposisikan sebagai penerima materi pelajaran saja, tanpa 
melakukan aktivitas dan kreativitas. Strategi pembelajaran ekspositori adalah salah 
satu starategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi 
secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar 
siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Selain itu, pendekatan 
ekspositori yang dimana konsep pembelajarannya itu menekankan pada proses 
penyajian atau penyampaian materi pelajaran secara langsung dari guru kepada 
siswa, hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa dengan penyajian materi 
pembelajaran secara langsung, proses pembelajaran menjadi lebih cepat, proses 
pembelajaran sepenuhnya berada di bawah kontrol guru, dan diharapkan siswa 
dapat menerima serta menguasai materi pelajaran secara optimal.Pendekatan 
pembelajaran ekspositori juga memiliki beberapa karakteristik utama yang dapat 
membedakannya pendekatan pembelajaran yang lain. Pertama, aktivitas proses 
pembelajaran bertumpu pada guru, karena guru menyajikan secara langsung materi 
pelajaran kepada siswa secara verbal. Kedua, siswa diposisikan sebagai penerima 
materi pelajaran yang pasif, dimana aktivitasnya sebatas melihat, mendengar, 
mencatat, dan menghafal materi pelajaran yang disajikan oleh guru. Ketiga, tujuan 
utama pembelajaran adalah sebatas penguasaan materi pelajaran, jadi pada 
pendekatan ekspositori tidak ada pengembangan psikomotorik pada siswa. 
Keempat, materi pelajaran yang disajikan merupakan materi pelajaran yang sudah 
siap saji, sehingga siswa tidak perlu melakukan kegiatan eksplorasi ataupun 
elaborasi materi pelajaran. Kelima, pendekatan pembelajaran ekspositori lebih 
cenderung hanya pada pembentukkan kemampuan kognitif, berupa peningkatan 
kecerdasan intelektual. Inilah tabel kelemahan dan kelebihan pendekatan ekspositori 
adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2.2 Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Ekspositori 
 

No Kelebihan Pendekatan 
Ekspositori 

Kelemahan Pendekatan 
Ekspositori 

1.  Guru dapat mengontrol urutan dan 
keluasan materi pembelajaran 
agar dapat mengetahui sejauh 
mana siswa menguasai materi 
yang diajarkan. 

Pendekatan ekspositori hanya 
dapat dilakukan terhadap siswa 
yang memiliki kemampuan 
mendengar dan menyimak baik. 

2.  Pendekatan ekspositori  dianggap 
sangat efektif apabila materi 
pelajaran cukup luas, sementara 
waktu yang dimiliki untuk belajar 
terbatas. 

Pendekatan ekspositori tidak dapat 
melayani perbedaan setiap siswa 
baik kemampuan, pengetahuan, 
minat, bakat dan perbedaan gaya 
belajar. 

3.  Siswa mendengar penuturan 
(penjelasan) tentang materi 

Pendekatan ekspositori diberikan 
melalui ceramah, maka sulit 
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No Kelebihan Pendekatan 
Ekspositori 

Kelemahan Pendekatan 
Ekspositori 

pelajaran, sekaligus siswa bisa 
melihat atau mengobservasi 
(melalui pelaksanaan 
demonstrasi). 

mengembangkan kemampuan 
siswa dalam hal kemampuaan 
sosialisasi, dan kemampuan 
berpikir kritis 

4.  Cocok digunakan untuk jumlah 
siswa dan ukuran kelas yang 
besar. 

Keberhasilan Pendekatan 
ekspositori tergantung apa yang 
dimiliki guru, seperti persiapan, 
pengetahuan, rasa percaya diri, 
semangat, antusiasme, motivasi, 
kemampuan berkomunikasi dan  
kemampuan mengelola kelas. 

5.   
 

Gaya komunikasi terjadi satu arah, 
mengontrol pemahaman siswa 
akan materi pelajaran akan sangat 
terbatas. 

 
Dengan demikian, Rentjana Pembelajaran tahun 1959 – 1968 pembelajarannya 
cenderung monoton dan kurang efektif. Karena dalam pendekatan ini materi 
pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan 
materi itu. Materi pelajaran seakan – akan sudah jadi. Oleh karena itu pendekatan 
ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan 
istilah “chalk and talk”. Proses belajar mengajar yang menggunakan metode 
ekspositori tidak menekankan penonjolan aktivitas fisik siswa tetapi yang 
diutamakan adalah aktivitas mental siswa.  
 
 
Peran Guru dalam Rentjana Pembelajaran 1964 
Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di 
sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 
mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas guru malaksanakan 
dua kegiatan pokok yaitu kegiatan mengajar dan kegiatan mengelola kelas. Di 
kelas juga segala aspek pendidikan pengajaran bertemu dan berproses. Guru 
dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat 
individualnya, kurikulum dengan segala komponennya, dan materi serta sumber 
pelajaran dengan segala pokok bahasanya bertemu dan berpadu dan berinteraksi di 
kelas. Guru harus memiliki, memahami dan terampil dalam menggunakan macam-
macam pendekatan dalam manajemen kelas, meskipun tidak semua pendekatan 
yang dipahami dan dimilikinya dipergunakan bersamaan atau sekaligus. Dalam hal 
ini, guru dituntut untuk terampil memilih atau bahkan memadukan pendekatan yang 
menyakinkan untuk menangani kasus manajemen kelas yang tepat dengan masalah 
yang dihadapi.  Sebagai aktor, guru harus mampu membuat para siswa bisa 
menikmati penampilannya serta memahami pesan yang disampaikan, diperlukan 
persiapan, baik pikiran, perasaan maupun latihan fisik. Sebagai emansipator, guru 
telah melaksanakan fungsinya ketika peserta didik yang telah menilai dirinya 
sebagai pribadi yang tak berharga, merasa dicampakkan orang lain atau selalu diuji 
dengan berbagai kesulitan sehingga hampir putus asa, dibangkitkan kembali 
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menjadi pribadi yang percaya diri. Ketika peserta didik hampir putus asa, diperlukan 
ketelatenan, keuletan dan seni memotivasi agar timbul kembali kesadaran, dan 
bangkit kembali harapannya. Dan sebagai evaluator, guru harus mampu melakukan 
suatu penilaian atau evaluasi bagi peserta didik karena penilaian merupakan proses 
menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat 
pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. 
 
Peran guru dalam kurikulum sendiri juga jika dilihat dari segi pengelolaannya, 
pengembangan kurikulum dapat di bedakan yang bersifat sentralisasi, desentralisasi 
dan sentral desentral. Pembagian kategori ini tentu saja akan memberikan pengaruh 
signifikan terhadap pengembangan kurikulum. Tujuan utama pengembangan 
kurikulum adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta 
memberikan standar penguasaan yang sama  bagi seluruh wilayah. Di sini, guru 
sebagai salah satu oknum yang menerapkan kurikulum dalam pelaksanaan 
pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintah haruslah mampu untuk 
menyampaikan kurikulum dan perubahannya kepada peserta didik dan juga dituntut 
untuk mampu ikut serta dalam perubahan kurikulum tersebut. Pada tahun 1960 
pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional 
praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar dijalankan 
dengan metode disebut gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah menerapkan 
hari sabtu sebagai hari krida. Maksudnya, pada hari Sabtu, siswa diberi kebebasan 
berlatih kegitan di bidang kebudayaan, kesenian, olah raga, dan permainan, sesuai 
minat siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia pancasialis 
yang sosialis Indonesia, dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPRS No II tahun 
1960. Hal yang perlu dipahami adalah sampai dengan tahun 1960-an tujuan 
pendidikan nasional seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1950 Undang-Undang No. 12 Tahun 1954, dan pada era Demokrasi Terpimpin 
dalam penetapan Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tujuan 
pendidikan nasional adalah “membentuk manusia Indonesia yang susila dan cakap 
serta bertanggung jawab”. Sistem pendidikan pada kurikulum 1964 ini bersifat 
sentralistik. Artinya, sentralistik ini adalah memusatkan seluruh wewenang kepada 
sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur 
organisasi.Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia 
sebelum adanya otonomi daerah. Pada kurikulum 1964 terlihat bahwa sistem 
pendidikannya ini diatur oleh pemerintah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1954 sebagai tujuan pendidikan nasional. Perubahan kurikulum 1964 yang 
disempurnakan dari kurikulum sebelumnya yang bertujuan untuk memperbaiki 
sistem kurikulum Indonesia sendiri, diberi nama dengan Rentjana Pendidikan 1964. 
Pada kurikulum ini, konsep pembelajarannya bersifat aktif, kreatif, dan produktif. 
Konsep pembelajarannya mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu 
memikirkan sendiri pemecahan persoalan (problem solving).  Kurikulum 1964 juga 
ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga yang menjadi ciri dari 
kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program Panca Wardhana yaitu 
pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan (keterampilan) dan 
jasmani. Konsekuensi Panca Wardhana dalam dunia pendidikan sangat jelas. 
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Pada kurikulum ini, perubahan yang sangat menonjol adalah adanya mata pelajaran 
Civics yang diarahkan untuk pembentukan warga negara yang bercirikan Manipol-
USDEK. Civics menjadi mata pelajaran yang mengemban pendidikan ideologi 
bangsa dan ini merupakan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum. Mata 
pelajaran ini adalah mata pelajaran yang berisikan materi pelajaran yang sangat 
ditentukan oleh ideologi dan politik.  Pada saat itu pendidikan dasar lebih 
menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, yang disesuaikan 
dengan perkembangan anak. 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 sekolah dasar.  
Peran guru dalam proses kegiatan pembelajaran yaitu dengan menggunakan 
pendekatan ekspositori yang memandang atau mempersepsikan bahwa proses 
pembelajaran akan lebih efektif dan memberiakan hasil yang optimal jika guru 
sebagai focus kegiatan pembelajaran. jadi pembelajaran berpusat pada guru karena 
di sini guru yang lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Guru akan 
menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan 
pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dan menyusun alat evaluasi 
yang memudahkan guru dalam implementasinya. Kelemahan dari sistem sentralisasi 
adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-
orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk 
memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah 
pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan 
pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir 
seluruhnya oleh pemerintah pusat. 
 
 
Penutup 
Kurikulum sendiri memiliki tujuan, isi, struktur, yang mengatur tentang pelaksanaan 
pendidikan sehingga menjadi pedoman kegiatan pembelajaran. Perkembangan 
kurikulum pada awal-awal kemerdekaan  Indonesia masih berdasarkan sejarah 
masa lalu usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah menyempurnakan 
sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pembelajaran 1964. Isu 
yang berkembang pada rencana pembelajaran 1964 adalah konsep pembelajaran 
yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan 
sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan 
(problem solving). Rentjana Pembelajaran 1964 melahirkan Kurikulum 1964 yang 
menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, 
yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana 
karena lima kelompok bidang studi, yaitu kelompok perkembangan moral, 
kecerdasan, emosional/artisitk, emosional/artisitk, jasmaniah.Pada saat itu 
pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional 
praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar dijalankan 
dengan metode disebut gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah menerapkan 
hari sabtu sebagai hari krida. Maksudnya, pada hari Sabtu, siswa diberi kebebasan 
berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olah raga, dan permainan, sesuai 
minat siswa Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah 
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penilaian di rapor bagi kelas I dan II yang asalnya berupa skor 10 – 100 menjadi 
huruf A, B, C, dan D. Sedangkan bagi kelas III hingga VI tetap menggunakan skor 
10 – 100. Kurikulum 1964 bersifat separate subject curriculum, yang memisahkan 
mata pelajaran berdasarkan lima kelompok bidang studi (Pancawardhana). 

 
Pada saat itu pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan 
fungsional praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak. 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. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima 
kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan 
(keterampilan), dan jasmaniah. Cara belajar dijalankan dengan metode disebut 
gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah menerapkan hari sabtu sebagai hari 
krida. Maksudnya, pada hari Sabtu, siswa diberi kebebasan berlatih kegitan di 
bidang kebudayaan, kesenian, olah raga, dan permainan, sesuai minat siswa. 
Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia pacasialis yang sosialis 
Indonesia, dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPRS No II tahun 1960.Hal 
yang perlu dipahami adalah sampai dengan tahun 1960-an tujuan pendidikan 
nasional seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Undang-
Undang No. 12 Tahun 1954, dan pada era Demokrasi Terpimpin dalam penetapan 
Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tujuan pendidikan nasional 
adalah “membentuk manusia Indonesia yang susila dan cakap serta bertanggung 
jawab”. Adapun dalam era Demokrasi Terpimpin tekanannya pada pembentukan 
manusia Pancasila dan manusia sosialis Indonesia.Perjalanan pendidikan dan 
kurikulumnya sepanjang sejarah bangsa Indonesia merdeka, menunjukkan praktek 
pendidikan tidak pernah lepas dari metode uji coba kebijaksanaan di bidang 
pendidikan. Begitu mudah berubah.  Kurikulum pendidikan yang seharusnya tidak 
gampang diubah, sebelum ada pengkajian dan riset yang mendalam, telah 
menyebabkan sektor pendidikan di tanah air belum mampu mengatasi 
ketertinggalan bangsa ini dalam mengikuti kompetisi regional dan global.Dampak 
berikutnya, banyak kebijakan yang dilakukan sebagai kebijakan yang bersifat instant 
dan tidak didasari atas pertimbangan pedagogis edukatif. Ke depan yang perlu 
dilakukan bukan mengkutak-katik kurikulum yang sudah ada, melainkan kita harus 
memusatkan perhatian yang serius pada pembenahan infrastruktur persekolahan 
yang banyak mengalami kerusakan, seperti gedung-gedung, sekolah yang telah 
runtuh dimakan usia. Selain itu perhatian serius juga harus dipusatkan pada 
peningkatan kesejahteraan tenaga guru dan dosen, pemberian akses kesempatan 
belajar yang seluas-luasnya bagi anak-anak didik sebagai garda terdepan bangsa 
dalam memajukan pendidikan nasional. 
 
Daftar Pustaka 
 
Wardiman Djojonegoro, Departemen Pendidikan Nasional (1996). Lima Puluh Tahun 

Perkembangan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Depdiknas. 

 



Page 35 of 204 
 

Jurnal S. Hamid Hasan, Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis Dan 
Teoritik Pedagogis (1950 – 2005) (diakses 12 November 2016). 

 
Hasan, Hamid. “Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik 

Pedagogis.(http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/s_hamid_has
an.pdf.)http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikelF301B4FF3B244C590A
78EAE1EBC270D0.pdf, (diakses 12 November 2016). 

 
http://digilib.unila.ac.id/5843/17/BAB%20II.pdf, (diakses 12 November 2016). 
 
http://www.eurekapendidikan.com/2014/12/kurikulum-model-fragmented_19.html 

(Disalin dan Dipublikasikan melalui Eureka Pendidikan),  (diakses 12 
November 2016). 

 
http://www.e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/dimensi/article/download/261/267, 

(diakses 12 November 2016). 
 
http://www.eurekapendidikan.com/2015/02/metode-mengajar-ekspositori.html, 

(diakses 12 November 2016). 
 
Surachman, Eman. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: LABSOS UNJ, 2016. 
 
Hermayati Nur Fitri, “Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya Pada Situasi 

Politik Indonesia Tahun 1960-1967” (repository.upi.edu, diakses 23 
Desember 2016). 

 
Sunarso, “Laporan Penelitian Perkembangan Politik Pendidikan di Indonesia: Kajian 

Era Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi”. Yogyakarta, 2012. 
 
Sholehuddin Abi, “Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965”, 

Jurnal Pendidikan Sejarah, 3:1, (Maret 2015). 
 
Pratama Andhika Yudha, Suwarno Winarno, dan Arbaiyah Prantiasih, “Konsep 

Empat Pilar Sebagai Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Reformasi”, 
(Semarang). 

 
Novan, Rezky Akbar Tri. 2016. “Kajian Pendidikan Tinggi : Carut Marut Pengelolaan 

Pendidikan Tinggi Di Indonesia”. bemindonesia.or.id (diakses 1 Mei 2016). 
 
 
 
 

 
 
 
 



Page 36 of 204 
 

Bab 3 
Kurikulum 1968 
 
Hadi Iskandar, Lisa Diah Permatasari, Nur Khasanah, Tacella Dewi Ripai, Yulista 
Kusuma W. 
 
Pendahuluan 
Pendidikan di Indonesia diatur berdasarkan undang - undang dasar 1945 salah 
satunya pada pasal 31 ayat 1 isinya setiap warga negara berhak mendapatkan 
pendidikan, dan undang – undang dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang isi mengenai 
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, 
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang– undang. Pendidikan 
sebagai proses yang terus berkembang dalam masyarakat. Awalnya proses 
pendidikan dilakukan dalam ruang lingkup kecil yaitu peran keluarga. Keluarga 
memberikan pemahaman pendidikan sampai sudah dewasa. Dalam masyarakat 
pendidikan meneruskan pengetahuan yang dimiliki bagi kehidupan bangsa yang 
sudah diperoleh dalam keluarga. Masa ke masa masyarakat terus berkembang dan 
menuju kearah yang lebih baik. Perkembangan zaman banyaknya hal baru seperti 
ilmu pengetahuan, semuanya tidak diajarkan dalam pendidikan dalam keluarga. 
Kemudian adanya lembaga pendidikan disebut sebagai sekolah digunakan sebagai 
tempat mendapatkan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Tidak hanya ilmu 
pengetahuan, pendidikan juga sebagai mengembangkan potensi dalam diri yang 
nantinya dapat berguna bagi masyarakat dan bangsa. Sekolah menjadi pencetak 
generasi masa kini dan masa yang akan datang dapat mengembangkan potensi 
yang dimilikinya.  
 
Sekolah lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat suatu sistem yang 
mengatur dan menetapkan sesuatu yang diperlukan pendidikan. Keberhasilan 
sekolah dalam mencapai sasaran melahirkan generasi berguna bagi bangsa maka, 
perlunya mengetahui tujuan dari pendidikan. Pelaksanaan tujuan pendidikan 
tersusun di kurikulum. Disusunnya kurikulum untuk pengendalian pendidikan di 
Indonesia yang selalu berkembang agar setiap daerah di Indonesia mempunyai 
kesetaraan masyarakat yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Kurikulum 
merupakan unsur terpenting dalam proses pendidikan. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), kurikulum ialah perangkat mata pelajaran yang diajarkan 
pada lembaga pendidikan. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata 
pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.15 
Pentingnya kurikulum, tanpa adanya kurikulum akan sulit mecapai tujuan 
pembelajaran dan sasaran pendidikan yang dinginkan. Kurikulum merupakan alat 
untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, kearah mana dan 
bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang 
digunakan oleh bangsa tersebut sekarang. Menurut Muhaimin (2003: 182) 

 
15 Haryanto. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Luar Biasa (Yogyakarta: Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2011), hlm. 1. 
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pengertian kurikulum dalam arti yang sempit merupakan seperangkat rencana dan 
pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengertian ini 
mengeris bawahi adanya 4 (empat) komponen pokok dalam kurikulum, yaitu tujuan, 
isi atau bahan, organisasi dan strategi. Sedangkan pengertian kurikulum secara 
luas, kurikulum merupakan segala kegiatan yang dirancang oleh lembaga 
pendidikan untuk disajikan kepada peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan 
(institusional, kurikuler, dan intruksional).16 Kurikulum sebagai bentuk rencana 
pembelajaran, harus sejalan antara tujuan pendidikan, isi, proses penyampaian dan 
penilaian.Perkembangan kurikulum sejalan dengan perkembangan pendidikan, 
khususnya di tanah air, sedangkan perkembangan pendidikan pada dasarnya 
berkenaan dengan perkembangan bangsa, negara dan perkembangan nasional 
yang secara menyeluruh.17 Perubahan zaman membuat kurikulum mengikuti 
perubahan menuju kearah yang lebih baik dan menjawab tuntutan kebutuhan– 
kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Perubahan kurikulum membawa 
pengaruh peserta didik ke perubahan–perubahan yang dinginkan dan menilai hingga 
mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Perubahan kurikulum 
menyangkut berbagai faktor, baik orang-orang yang terlibat dalam pendidikan dan 
faktor-faktor penunjang dalam pelaksanaan pendidikan. Perubahan kurikulum juga 
akan mengakibatkan perubahan dalam operasionalisasi kurikulum tersebut, baik 
orang yang terlibat dalam pendidikan maupun faktor-faktor penunjang dalam 
pelaksanaan kurikulum. Menurut Soetopo dan Soemanto, pengertian perubahan 
kurikulum agak sukar untuk dirumuskan dalam suatu definisi. Suatu kurikulum 
disebut mengalami perubahan apabila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau 
lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu, yang disebabkan oleh 
adanya usaha yang disengaja.18 Nilai sosial, kebutuhan dan tuntutan masyarakat 
cenderung atau selalu mengalami perubahan antara lain akibat dari kemajuan ilmu 
pengatahuan dan teknologi. Kurikulum harus dapat mengantisipasi perubahan 
tersebut, sebab pendidikan adalah cara yang dianggap paling strategis untuk 
mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kurikulum dapat 
(paling tidak sedikit) meramalkan hasil pendidikan atau pengajaran yang diharapkan 
karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus 
dialami oleh peserta didik.19 
 
Pembaharuan kurikulum perlu dilakukan sebab tidak ada satu kurikulum yang sesuai 
dengan sepanjang masa, kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman yang senantiasa cenderung berubah. Perubahan kurikulum 
dapat bersifat sebagian pada komponen tertentu, tetapi dapat pula bersifat 

 
16 Ruma Mubarak. Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar, Madrasah, Vol. 5, No. 2 
(Januari – Juni 2013), hlm. 27. 
17 Oemar Hamalik. Pengembangan Kurikulum (Dasar - Dasar dan Pekembangannya) 
(Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 134. 
18 Soetopo dan Soemanto. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi 
Problem  Administrasi  Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 38. 
19 Osmiati. Pendidikan di Indonesia: Sejarah Kurikulum dan Kurikulum Sejarah Masa Orde 
Baru dan Reformasi, dalam Jurnal Analisis Sejarah, Vol 4, No. 2, 2014, hlm. 68. 
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keseluruhan yang menyangkut semua komponen kurikulum. Pembaharuan 
kurikulum biasanya dimulai dari perubahan konsepsional yang fundamental yang 
diikuti oleh perubahan struktural. Pembaharuan kurikulum biasanya dimulai dari 
perubahan konsepsional yang fundamental yang diikuti oleh perubahan struktural. 
Pembaharuan dikatakan bersifat sebagian bila hanya terjadi pada komponen 
tertentu saja misalnya pada tujuan saja, isi saja, metode saja, atau sistem 
penilaiannya saja. Pembaharuan kurikulum bersifat menyeluruh bila mencakup 
perubahan semua komponen kurikulum.20 Pembaharuan kurikulum perlu dilakukan 
sebagai alat untuk mencapai tujuan harus menyesuaikan dengan perkembangan 
masyarakat yang senantiasa berubah dan terus berlangsung.  
 
Menurut Sudjana, pada umumnya perubahan struktural kurikulum menyangkut 
komponen kurikulum yakni pertama, perubahan dalam tujuan. Perubahan ini 
didasarkan kepada pandangan hidup masyarakat dan falsafah bangsa. Tanpa tujuan 
yang jelas, tidak akan membawa perubahan yang berarti, dan tidak ada petunjuk ke 
mana pendidikan diarahkan. Kedua, perubahan isi dan struktur. Perubahan ini 
meninjau struktur mata pelajaran-mata pelajaran yang diberikan kepada siswa 
termasuk isi dari setiap mata pelajaran. Perubahan ini dapat menyangkut isi mata 
pelajaran, aktivitas belajar anak, pengalaman yang harus diberikan kepada anak, 
juga organisasi atau pendekatan dari mata pelajaran-mata pelajaran tersebut. 
Apakah diajarkan secara terpisah-pisah (subject matter curriculum), apakah lebih 
mengutamakan kegiatan dan pengalaman anak (activity curriculum) atau diadakan 
pendekatan interdisipliner (correlated curriculum) atau dilihat  proporsinya masing-
masing jenis; mana yang termasuk pendidikan umum, pendidikan keahlian, 
pendidikan akademik dan lain-lain. Ketiga, perubahan strategi kurikulum. Perubahan 
ini menyangkut pelaksanaan kurikulum itu sendiri yang meliputi perubahan teori 
belajar mengajar, perubahan sistem administrasi, bimbingan dan penyuluhan, 
perubahan sistem penilaian hasil belajar. Keempat, perubahan sarana kurikulum. 
Perubahan ini menyangkut ketenagaan baik dari segi kualitas dan kuantititas, juga 
sarana material berupa perlengkapan sekolah seperti laboraturium, perpustakaan, 
alat peraga dan lain-lain. Kelima, perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. 
Perubahan ini menyangkut metode/cara yang paling tepat untuk mengukur/menilai 
sejauh mana kurikulum berjalan efektif dan efesien, relevan dan produktivitas 
terhadap program pembelajaran sebagai suatu sistem dari kurikulum.21 
 
Perubahan zaman membawa kurikulum berubah sesuai dengan pada setiap zaman 
yang meningkatkan mutu pendidikan. Pembaharuan kurikulum dilakukan untuk 
proses pendidikan mengikuti tatanan kehidupan. Perubahan terjadi karena adanya 
perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan pengetahuan teknologi dalam 
masyarakan. Pada tulisan ini, penulis akan menjelaskan perkembangan kurikulum 
1968 yang meliputi konteks sosial, politik, ekonomi di Indonesia, menjelaskan 
struktur dan isi kurikulum, kemudian model pembelajaran yang digunakan pada 
kurikulum 1968, serta peran guru dalam kurikulum 1968.  

 
20Nana Sudjana. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah (Bandung: Sinar 
Baru, 1993), hlm. 37. 
21 Ibid, hlm.39. 
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Konteks Sosial-Politik dan Ekonomi Kurikulum 1968 
Indonesia pernah mengalami sejarah kelam pada tahun 1965 dimana terjadi suatu 
gerakan pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan 
yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September 
1965, atau lebih dikenal sebagai G30SPKI memberikan dampak yang luar biasa 
bagi Indonesia pada saat itu. Adanya G30SPKI menimbulkan kecemasan serta 
kondisi kehidupan sosial dan politik yang tidak stabil. Adanya gerakan 
pemberontakan oleh PKI menimbulkan suatu pergolakan politik yang begitu dahsyat. 
Hal tersebut dapat dilihat dari pergantian periode pemerintahan dari Orde Lama, 
yang dipimpin oleh rezim Soekarno, menjadi Orde Baru, yang dipimpin oleh rezim 
Soeharto. Pemerintahan Orde Lama dicap sebagai suatu bentuk koreksi atas 
berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Ode 
Lama. Pemerintahan Orde Baru menekankan pada  upaya untuk memperbaikan 
nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Dan rakyat merasakan 
peningkatan kehidupan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN 
dan Repelita.22 Pergantian periode pemerintahan pada saat itu memberikan dampak 
dalam berbagai macam aspek. Dalam aspek politik, yang menjadi sorotan dalam 
pembenahan Orde Baru adalah mulai membangun politik luar negeri yang bebas 
dan aktif. Berbeda halnya dengan pada masa Orde Lama dimana politik luar 
negerinya lebih berkiblat pada negara-negara komunis. Hal ini terlihat dari 
dibentuknya poros dengan negara-negara komunis seperti Peking, Pnom Phen, 
Hanoi dan Pyongyang.23 Sementara itu dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde 
Baru membentuk sebuah tim yang disebut sebagai tim ekonomi yan bertujuan untuk 
mendekati pihak asing untuk melakukan rescheduling hutang lama yang telah jatuh 
tempo serta mengusahakan bantuan keuangan yang baru dari luar negeri dan juga 
berusaha untuk menarik penanaman Modal Asing ke Indonesia.24 
 
Adanya pemberontakan G30SPKI dan peralihan Orde Lama menjadi Orde Baru tak 
hanya memberikan dampak pada aspek ekonomi dan politik juga. Tapi juga 
memberikan dampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Pasca pemberontakan 
G30SPKI dan peralihan Orde Lama menjadi Orde Baru, sistem pendidikan di 
Indonesia mengalami penataan ulang. Hal itu dilakukan demi menunjang upaya 
pembangunan yang akan dilakukan pada rezim Soeharto pada saat itu. Penataan 
kembali sistem pendidikan di Indonesia bersifat makro dan mengarah pada sistem 
pendidikan secara nasional dan lebih fundamental.25 Sebagai dampak dari peristiwa 

 
22 Kus Eddy Sartono, “Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era 
Reformasi”, Jurnal Humanika, 9:101, (Yogyakarta, Maret 2009), hlm.93-106. 
(http://journal.uny.ac.id/ index.php/humanika/article/download/3786/3262) diakses pada 20 
November 2016. 
23 Heri Kusmanto (2007) dalam Dwi Wahyono, Gayung Kasuma, “Propaganda Orde Baru 
1966-1980”, Jurnal Verleden 1: 42, (Surabaya, Desember 2012), hlm. 1-109. 
(http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-4_jurnal%20propaganda_dwiwahyonohadi.pdf) 
diakses pada 22 November 2016. 
24 Zulkarnain Djamin (1993) dalam Dwi Wahyono, Gayung Kasuma, op.cit. hlm. 43. 
25 Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia. 1996. Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan. 
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G30SPKI, pada tahun 1966 sampai 1971 terdapat gejala penurunan jumlah sekolah 
yang disebabkan oleh penutupan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah PKI dan 
organisasi di bawahnya. Pada saat itu, PKI memang berjaya dan memiliki andil 
besar dalam bidang pendidikan. Namun, ketika eksistensi PKI sudah mulai memudar 
dan segala ajaran komunis mulai dihilangkan, maka sekolah-sekolah yang didirikan 
oleh PKI pun perlahan mulai dibubarkan.  Oleh sebab itu, untuk meluruskan tujuan 
pendidikan nasional yang sebenarnya, pemerintah mengeluarkan Ketetapan MPRS 
No. XXVII tahun 1966 bahwa keputusan Presiden No 145 Tahun 1965 mengenai 
tujuan pendidikan nasional yang mengarahkan untuk menciptakan warga negara 
yang Sosialis tidak lagi berlaku.26 Dalam ketetaan MPRS No. XXVII, Tujuan Nasiona 
Pendidikan tercantum dalam Bab I, pasal 3 yang menetapkan bahwa tujuan 
pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan 
sepert yang dikehendaki oleh pembukaan Undan-Undang Dasar 1945. Selanjutnya 
pada pasal 4 juga ditetapkan mengenai isi pendidikan yaitu :  
 

1) Mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan 
Bergama 

2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan 
3) Membina/memperkembangan fisik yag kuat dan sehat. 

 
Untuk mewujudukan tujuan utama dari sistem pendidikan nasional maka dibentuklah 
suatu kurikulum yang disebut sebagai kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan 
suatu bentuk pembaharuan dari Kurikulum 1964 dimana terdapat perubahan struktur 
kurikulum pendidikan Panchawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila. Tujuan 
utama dari sistem pendidikan pada saat itu adalah untuk membentuk manusia yang 
memiliki jiwa Pancasila. Hal itu dilakukan untuk mengubah mental masyarakat yang 
sudah banyak mendapat indoktrinasi Manipol-Usdek pada masa Orde Lama . Selain 
itu, tujuan dari kurikulum 1968 adalah bahwa pendidikan ditekankan untuk 
membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi 
kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. 
Sementara itu, isi pendidikan di arahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan 
dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.27 Intinya, 
kurikulum 1968 ingin melepaskan jeratan paham sosialis yang sudah merasuk ke 
dalam jiwa masyarakat Indoenesia dan merubahnya menjadi masyarakat dengan 
jiwa pancasila. 

Skema 3.1 Fase-Fase Penting Kurikulum 1968 
 
 
 
 
 
 

 
26Ibid. 
27 Ade Sutisna, 2015, Sejarah Perkembanan Kurikulum, (http://file.upi.edu/Direktori/ FPBS/ 
Jur._Pend._Bahasa_Daerah/197607312001121_Ade_Sutisna/Sejarah_Perkemb.__Kurikulu
m.pdf) diakses pada 22 November 2016. 
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Struktur dan Isi Kurikulum 1968 
Kurikulum SD pada kurun waktu 1951 – 1968 / 1969 mengalami dua kali perubahan 
yaitu kurikulum 1964  dan kurikulum 1968. Kurikulum  SD (Sekolah Dasar) 1964 
dilaksanakan mulai tahun 1965 sampai tahun 1968, sedangkan Sekolah Dasar  
1968 digunakan mulai tahun 1968.28 Tujuan pendidikan nasional berdasarkan 
kurikulum 1968 adalah: “membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan 
ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945” (Tap 
MPRS No. XXVII/1966 Bab II Pasal 3). Kurikulum Sekolah Dasar 1968 terdiri dari 
empat unsur pokok, yaitu dasar, tujuan dan asas-asas pelaksanaan pendidikan 
nasional Pancasila di Sekolah Dasar, struktur program atau kerangka kurikulum 
Sekolah Dasar, bahan pendidikan atau garis-garis besar program pengajaran serta 
pedoman evaluasi atau pengisian dan penggunaan buku rapot murid Sekolah 
Dasar.29 Dasar, tujuan dan asas pendidikan nasional Pancasila di Sekolah Dasar 
meliputi lima prinsip sebagai berikut: 
 
• Pertama, prinsip umum pelaksanaan pendidikan nasioanal Pancasila yang 

meliputi tiga hal, yaitu prinsip integritas, konstinuitas, dan sinkronisasi 
• Kedua, landasan Idiil yang terdiri dari tiga ketentuan pokok, yaitu dasar 

pendidikan nasional adalah falsafah negara Pancasila sejati, tujuan pendidikan 
nasional terdiri dari tiga hal, yaitu : 
1) Mempertinggi mental budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama 
2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta membina 
3) Memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat 

• Ketiga, prinsip umum pembinaan kurikulum meliputi tiga hal, yaitu: 
1) Kriteria pemilihan bahan atau isi kurikulum 
2) Prinsip-prinsip didaktik-metodik 
3) Sistem evaluasi yang meliputi prinsip - prinsip evaluasi yang bersifat 

menyeluruh, kontinu, dan objektif 
• Keempat, prinsip – prinsip pendidikan Sekolah Dasar mencangkup dua hal, 

yaitu: 
1) Tujuan pendidikan Sekolah Dasar dan garis besar kurikulum Sekolah 

dasar yang dibagi menjadi tiga kelompok pembinaan jiwa Pancasila 
2) Kelompok pembinaan pengetahuan dasar dan kelompok pembinaan 

kecakapan khusus 
• Kelima, asas–asas didaktik–metodik Sekolah Dasar yang uraiannya sama 

dengan yang dicantumkan di dalam Rentjana pembelajaran tahun 1964. 
 

Kurikulum Sekolah Dasar 1968 masih menggunakan dua macam struktur program 
yaitu struktur program pengantar bahasa daerah sampai kelas III, dan program 
untuk sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia mulai dari 
kelas I. Susunan program pengajaran berdasarkan kurikulum tahun 1968 adalah 
sebagai berikut: 

 
28 Lima Puluh Tahun Pekembangan Pendidikan Indonesia (Jakarta: Dapartemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, 1996), hlm. 128.  
29Ibid. hlm. 129. 
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1. Program pengajaran tiap bidang studi diawali dengan tujuan – tujuan kurikuler 
bidang studi yang bersangkutan, didaktik – metodik bidang studi termasuk 
kriteria pemilihan bahan – bahan yang akan diajarkan 

2. Bahan tiap bidang studi dibagi tiap kelas, dan 
3. Susunan bahan tiap kelas, yaitu tujuan – tujuan instruksional yang akan 

dicapai tiap kelas dengan jumlah berkisar atau kemampuan yang akan dicapai 
oleh kelas tertentu dan kegiatan – kegiatan belajar yang disarankan 
 

• Struktur program Rencana Pembelajaran dan Pelajaran SMA 1968 
Kurikulum SMA 1968 dikembangkan pada tahun 1967. Pada waktu itu dia dalam 
rapat di Semarang untuk menampung semua permasalahan dalam pelaksanaan 
kurikulum pancawardhana. Hasilnya adalah kesepakatan untuk menyempurnakan 
kurikulum SMA 1964 susunan mata pelajaran dalam kurikulum SMA ini telah 
disyahkan dalam rapat kerja antara Direktorat di Tugu (Jawa Barat) pada tanggal 18 
– 20 Desember 1967 kurikulum yang dikenal dengan istilah kurikulum SMA 1968. 
Kurikulum SMA 1968 bertujuan untuk mengembalikan posisi pendidikan nasional 
yang berdasarkan Pancasila setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 
1965.30 Dasar pendidikan, tujuan pendidikan dan isi pendidikan SMA menurut 
Kurikulum SMA 1968 tidak lain merupakan pencerminan dari dasar, tujuan, dan isi 
pendidikan menurut Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Adapun isi pendidikan 
atau struktur program kurikulum SMA 1968 terdiri dari tiga kelompok, yaitu kelompok 
pembinaan jiwa pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok 
pembinaan kecakapan khusus. Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila adalah 
kelompok rata pelajaran yang menitikberatkan pada pembinaan mental budi pekerti 
Pancasila dan memperkuat keyakinan beragama. Kelompok pembinaan 
pengetahuan dasar adalah kelompok mata pelajaran yang menitikberatkan pada 
penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan beserta segi kegiatan mata pelajaran 
masing-masing. Sedangkan kelompok pembinaan kecakapan khusus adalah untuk 
membina ketrampilan-ketrampilan tertentu sebagai bekal hidupnya kelak, antara lain 
berupa mata pelajaran pendidikan kesejahteraan keluarga dan prakarya pilihan. 
Dalam Kurikulum SMA 1964 struktur program mata pelajaran (struktur program 
kurikulum) terbagi dalam empat kelompok atau program, yaitu Kelompok Dasar, 
Khusus, Penyerta, dan Krida & Prakarya. Sedangkan pada Kurikulum SMA 1968 
kelompok mata pelajaran terdiri dari tiga kelompok, yaitu kelompok pembinaan jiwa 
pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. 
Perbedaan tersebut bukan hanya pada nama kelompok, tetapi juga pada komposisi 
mata pelajaran yang masuk ke dalam tiap-tiap kelompok. Dan ada perbedaan yang 
ada pada Kurikulum SMA pada tahun 1968 yang bilamana dibandingkan dengan 
Kurikulum SMA pada tahun 1964 yang antara lain terdapat pembedanya pada 
struktur jurusan. Dalam Kurikulum SMA tahun 1964 itu terdapat empat jurusan 
seperti (Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan Ilmu Pengetahuan Alam), sedangkan dalam 
Kurikulum SMA tahun 1968 lebih disederhanakan lagi menjadi dua jurusan atau 
kelompok seperti (Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam). Dengan penyederhanaan 
jurusan atau kelompok tersebut dari empat menjadi dua, dianggap telah mempunyai 

 
30Ibid., hlm. 132. 
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banyak keuntungan, adapun keuntungan yang di dapatkan yaitu seperti  dapat 
menghemat ruang dan waktu, menghemat energi, menghemat biaya, menghemat 
frustasi muris tersebut. Untuk lebih memudahkan memahaminya, akan dibentuk 
contoh tabel seperti di bawah ini:  
 

Tabel 3.1 Perbedaan Kurikulum SMA tahun 1964 dengan tahun 1968 
 

Struktur Jurusan 
Kurikulum SMA Tahun 1964 Kurikulum SMA Tahun 1968 

1. Budaya 
2. Sosial 
3. Ilmu Pasti 
4. Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Ilmu Pasti 
2. Ilmu Pengetahuan Alam 

 
• Struktur Program Pendidikan Kurikulum Sekolah Kejuruan 1968 

Kurikulum sekolah kejuruan 1968 yang dilaksanakan pada tahun 1968 adalah 
kurikulum untuk STM dan kursus – kursus seperti KPA, KKP, KKPA, dan KPAA.31 
Ciri – ciri kurikulum 1968 sekolah kejuruan adalah: 

1. Tujuan pendidikan adalah agar siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi dan sekaligus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja 

2. Titik berat ditekankan pada materi pelajaran 
3. Orientasi pengajaran pada guru artinya guru yang aktif dan siswa yang pasif 
4. Pada umumnya komunikasi pengajaran hanya satu arah 
5. Organisasi kurikulum bervariasi antara satu jenis sekolah dengan jenis 

sekolah kejuruan lain 
6. Dokumen kurikulum hanya berbentuk struktur program dan pada pada jenis 

sekolah itu dilengkapi dengan uraian mata pelajaran 
7. Teori dan praktik dilaksanakan secara terpisah dengan bobot praktik 

kejuruan berkisar antara 20% sampai 50% dari keseluruhan program 
pendidikan, dan 

8. Kurikulum sekolah kejuruan menggunakan istilah jurusan 
 
 

• Isi Kurikulum 1968 
Dalam  dunia  pendidikan,  keberadaan  kurikulum  merupakan  sebuah keniscayaan  
karena  menentukan  arah,  tujuan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Kurikulum  
merupakan  inti  (core)  dari  sebuah  sekolah,  karena kurikulumlah  yang mereka  
tawarkan  kepada  publiknya,  dengan  dukungan  SDM  guru  berkualitas  serta 
sarana sumber belajar lainnya yang memadai. Perubahan Kurikulum tersebut  tentu  
disertai  dengan  tujuan  pendidikan  yang  berbeda-beda,  karena  dalam   setiap 
perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan 
pendidikan nasional kita.32 Dalam Kurikulum harus mencerminkan jiwa mukadimah 

 
31Ibid. hlm. 137. 
32 Dicky Wirianto, “Presfektif Historis Kurikulum di Indonesia”, Islamic Student Journal, Vol  2 
No. 1  Januari-Juni, 2011. 
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UUD 45 dan isi UUD 45. Dengan demikian kurikulum harus menjadi pelaksanaan 
UUD 1945 dibidang dan melalui pendidikan. Kurikulum harus di integrasikan dalam 
Nation dan Character Building, khususnya sebagai alat pembinaan manusia 
Pancasila dan tenaga pembangunan. Kurikulum harus memberikan kemungkinan 
perkembangan maksimal daripada cipta, rasa, karsa, dan karya anak yang sedang 
menjadi manusia yang bermental moral budi pekerti luhur dan kuat keyakinan 
agamanya yang tinggi kecerdasan dan tampil dalam pembangunan dan yang 
memiliki fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum juga harus mempersiapkan setiap 
anak didik untuk dapat berdiri sendiri dalam masyarakat sebagai manusia pancasila. 
Kurikulum harus memadukan teori dan praktek. Segala pengetahuan yang diajarkan 
disekolah hendaknya dihubungkan dengan kehidupan konkrit di dalam masyarakat 
dan kerja produktif sesuai dengan lingkungan sekolah yang bersangkutan. Isi 
kurikulum harus diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa, sehingga 
memungkinkan adanya integrasi antara lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-
lembaga masyarakat lainnya. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa, hingga 
memungkinkan diadakannya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh 
lembaga - lembaga pendidikan lainnya seperti pramuka dan organisasi pendidikan 
lainnya. Kurikulum harus merupakan rangkaian yang harmonis yang memungkinkan 
adanya kontinuitas antara lembaga-lembaga pendidikan yang satu dan yang lainnya. 
Dan kurikulum haruslah fleksibel untuk dapat disesuaikan dengan kondisi - kondisi 
setempat. 
 
Model Pembelajaran Kurikulum 1968 
Pengertian model dalam kamus lengkap bahasa Indonesia yaitu contoh, pola acuan 
ragam dan tiruan yang tepat untuk ditiru. Model pembelajaran bisa dikatakan 
sebagai model yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran yang didalamnya sendiri memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh guru dan siswa dengan memperhatikan lingkungan dan sarana prasarana di 
dalam kelas sebagai penunjang proses pembelajaran. Joyce dan Weil (2000) 
mendefinisikan model of teaching sebagai a pattern of plan, which can be a 
curriculum or cources to select instructional materials and to guide teachers actions. 
Yaitu model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan 
sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas dan sebagai penentu 
perangkat-perangkat pembelajaran,33 perangkat-perangkat pembelajaran disini 
termasuk ke dalam buku-buku pembelajaran, kurikulum, dan lain sebagainya yang 
berfungsi sebagai penunjang dalam proses pembelajaran.  
 
Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang, atau gagasan yang menjadi 
dasar atau titik tolak penerapan strategi, model, dan metode pembelajaran dalam 
proses pembelajaran yang dilakukan.34 Berdasarkan pada karakteristik dalam 
aktivitas yang dilakukan masing-masing pendekatan dibedakan ke dalam dua jenis, 

 
33 Indrawati, Perencanaan Pembelajaran Fisika: Model-Model Pembelajaran (Jember: 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, 2011), hal 14-15. 
34 E. Surachman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Labsos UNJ, 2016), hlm .21. 
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yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiri. Dalam konteks ini yang 
dimaksud dengan pendekatan ekspositori yaitu pendekatan pembelajaran yang 
mempresepsikan atau memandang proses pembelajaran akan lebih efektif dan 
memberikan hasil yang optimal jika guru tersebut diposisikan sebagai fokus kegiatan 
pembelajaran (teacher centered approaches), dalam pendekatan ini penyusunan 
strategi yang digunakan lebih kearah strategi pembelajaran langsung (directi 
instruction). Peran guru dalam pendekatan pembelajaran ini hanya mengekspos 
materi pembelajaran kepada siswa sehingga dalam aktivitas pembelajarannya 
hanya berlangsung sepihak. Pendekatan ini juga hanya menekankan pada proses 
penyajian atau penyampaian materi secara langsung antara guru dan siswa. 
Karakteristik dari pendekatan ini yaitu aktivitas proses pembelajaran bertumpuh 
pada guru; siswa sebagai penerima materi yang pasif; bertujuan hanya sebatas 
siswa menguasai materi yang diberikan; materi pembelajaran merupakan materi 
yang siap saji, dan hanya cenderung pembentukan kemampuan kognitif. 
Selanjutnya adalah pendekatan inquiri, pendekatan ini memandang atau 
mempersepsikan pembelajaran akan lebih efektif jika proses pembelajaran berpusat 
pada siswa (student centered approaches), dalam pendekatan ini lebih menurunkan 
strategi pembelajaran tidak langsung (indirect instruction) karena dalam 
penyampaian materi yang diberikan tidak secara langsung disampaikan guru kepada 
siswa, melainkan guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksploitasi 
dan mengelaborasikannya sendiri. Pengeksploitasian dan pengeleborasian 
dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang di motivasi dan di fasilitator 
(memberikan bimbingan, dan menyediakan sumber-sumber belajar serta media 
pembelajaran) oleh guru sebagai agen pembelajaran. Karakteristik dari pendekatan 
inquiri yaitu proses pembelajaran mengutamankan aktivitas siswa karena siswa 
diposisikan sebagai subjek belajar; bertujuan untuk mengembangkan sikap, 
tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan kemampuan berpikir sistematis dan logis; 
aktivitas yang ada diarahkan pada upaya siswa dalam mencari, menemukan dan 
memahami.35 
 
Kurikulum 1968 sendiri merupakan pembaruan dari Rencana Pembelajaran 1964 
yang merupakan bagian dari produk orde lama. Jika pada Rencana Pembelajaran 
1964 bertujuan untuk menciptakan masyarakat sosialis Indonesia dihapuskan maka 
dalam Kurikulum 1968 menekankan pada pendekatan manusia pancasila sejati.36 
Yaitu dengan melakukan program-program pembinaan yang tertuang dalam 
pengelompokan mata pembelajaran (kelompok pembinaan jiwa Pancasila, 
Pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus). Kurikulum 
1968 bersifat correlated subject, yaitu materi pembelajaran pada tingkat bawah 
memiliki korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan bermuatan pembelajaran pokok 
yang bersifat teoritis. Selain itu pembelajaran pada masa kurikulum 1968 tidak 
memberikan kaitan dengan permasalahan faktual yang terjadi di lapangan, dan 
hanya menitik beratkan pada materi apa saja yang sesuai atau tepat diberikan 

 
35Ibid. Hlm 21-23. 
36http://www.eurekapendidikan.com/2015/02/kurikulum-pendidikan-1968. html diakses pada 
22 November 2016. 
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kepada siswa dalam setiap jenjang pendidikan.37 Ketentuan-ketentuan dalam 
kurikulum 1968 adalah:38 
 
1. Bersifat correlated subject curriculum 
2. Jumlah mata pelajaran untuk SD 10 bidang studi, SMP 18 bidang studi 

(bahasa Indonesia dibedakan bahasa Indonesia I dan II, SMA jurusan A 18 
bidang studi, SMA jurusan B 20 bidang studi, jurusan SMA C 19 bidang studi 

3. Penjurusan SMA dilakukan dikelas II 
 

Dalam kurikulum 1968 dapat dilihat penggunaan model pendekatan pembelajaran 
yang digunakan melalui ketentuan-ketentuan dan penjelasannya yaitu model 
pendekatan pembelajaran ekspositori, karena dalam ketentuannya kurikulum 1968 
memiliki sifat muatan materi yang teoritis, dan tidak adanya kaitan dengan 
permasalahan faktual di lapangan. Selain itu dalam kurikulum 1968 menitik beratkan 
pada materi apa saja yang diberikan pada siswa dalam setiap jenjang pendidikan. 
Dengan memiliki sifat muatan materi yang teoritis, maka dalam aktivitasnya guru 
berperan sebagai pusat  pembelajaran dan proses pembelajaran hanya ditujukan 
kepada penguasaan materi yang bersifat kognitif saja.  
 
Peran Guru dalam Kurikulum 1968 
Guru mempunyai peran penting dalam mengambil keputusan, apa yang akan 
diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya dan memilki pengaruh besar terhadap 
keberhasilan pembelajaran disekolah. Guru juga dituntut menciptakan hasil belajar 
yang diinginkan dan selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuannya sesuai 
dengan perkembangan kurikulum, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta perkembangan masyarakat. Kurikulum sebagai alat pedoman bagi guru dalam 
melaksanakan program pembelajaran dalam rangka untuk mencapai tujuan 
pendidikan di mana guru itu mengajar. Guru sebagai pekerja profesional dituntut 
untuk mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil usahanya sendiri 
dengan sebaik-baiknya. Dalam perkembangan peserta didik seperti minat, bakat, 
kemampuan, dan potensi – potensi yang dimiliki guru ikut membantu dalam 
perkembangannya. Dilihat dari segi pengelolaannya, menurut Nana Syaodih 
Sukmadinata, pengembangan kurikulum dapat dibedakan, yaitu yang besifat 
sentralisasi, desentralisasi, dan sentral desentral. Tugas guru dalam pengembangan 
kurikulum yang bersifat sentralisasi adalah untuk menyusun dan merumuskan tujuan 
yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, 
bakat, minat, dan tahap perkembangan anak, memiliki metode dan media 
pembelajaran yang bervariasi, serta menyusun program dan alat evaluasi yang 
tepat. Walaupun kurikulum sudah tersusun rapi, tetapi guru masih mempunyai tugas 
untuk mengadakan penyempurnaan dan penyesuaian-penyesuaian. Kurikulum 
desentralisasi disusun oleh sekolah atau kelompok sekolah tertentu dalam suatu 
wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau 

 
37Ibid. 
38 Haryanto, Diktat Bahan Kuliah: Pengembangan Kurikulum Pendidikan Luar Biasa (Jurusan 
Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Semester 
Genap 2010/2011, 2010), hlm. 4. 
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lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas 
karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah serta kemampuan sekolah atau 
sekolah-sekolah tersebut. Dalam kurikulum yang dikelola secara desentralisasi dan 
juga yang sentral-desentral, peranan guru dalam pengembangan kurikulum ini jauh 
lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Guru-guru juga 
turut berpartisipasi, bukan hanya menjabarkan kurikulum induk ke dalam program 
tahunan, program semester, catur wulan maupun ke dalam satuan pelajaran, tetapi 
juga di dalam menyusun kurikulum secara keseluruhan untuk sekolahnya. Guru-guru 
juga ikut andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur dari kurikulum itu 
sendiri sehingga mereka mempunyai perasaan turut memiliki kurikulum dan 
terdorong untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya dalam 
pengembangan kurikulum.39 Penguasaan kurikulum menjadi suatu hal yang wajib 
bagi setiap guru. 
 
Dalam mengajar, guru lebih menenkakan pada pendekatan pembelajaran 
ekspositori. Pendekatan pembelajaran yang memandang atau mempersepsikan 
bahwa proses pembelajaran akan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal, 
jika guru diposisikan sebagai fokus kegiatan pembelajaran (teacher center 
approach) dimana aktifitas kegiatan pembelajaran berada pada guru.40 Posisi guru 
dijadikan sebagai subjek belajar, sementara siswa menjadi objek belajar. Pada masa 
orde baru, penanaman nilai pancasila begitu digencarkan oleh pemerintah. Hal inilah 
yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan 
penanaman nilai-nilai pancasila yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila (P4). Kebijakan tersebut disosialisasikan pada seluruh komponen bangsa 
sampai level bawah termasuk penataran P4 untuk siswa baru Sekolah Dasar (SD) 
sampai dengan Sekolah menengah Atas (SMA), perguruan tinggi hingga wilayah 
kerja.41 Dalam hal ini, guru juga memiliki peran serta dalam menanamkan nilai-nilai 
pancasila kepada siswa di sekolah. Guru dapat dikatakan sebagai agen pemerintah 
dalam mensosialisasikan nilai-nilai pancasila kepada siswa di lingkungan sekolah. 
 
Penutup 
Pada bulan Maret 1966 pemerintahan Indonesia berganti dari pemerintahan Orde 
Lama menjadi pemerintahan Orde Baru. Di awal Orde Baru pemerintah berusaha 
memperbaiki segala aspek yang dianggap kurang baik pada saat Orde Lama. Salah 
satu contoh perbaikan yang dilakukan ialah MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS 
yang menyangkut bidang pendidikan yaitu ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 
tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat 
politis menggantikan kurikulum Rencana Pembelajaran 1964 yang dicitrakan 
sebagai produk Orde Lama. Pembaharuan kurikulum tersebut dilakukan perubahan 
struktur kurikulum pendidikan dari Panca Wardhana menjadi pembinaan jiwa 

 
39Saiful Arif, Pengembangan Kurikulum (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), hlm. 
147. 
40 E. Surachman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta : Labsos UNJ, 2016), hlm. 21. 
41 Moses Parlindungan, Elisabet Regitta, dkk, Pancasila di Era Orde, 2013 (http://www. 
kompasiana.com/mahkamahnews/pancasila-di-era-orde-baru_5528eac6f17e619e1d8b45b1) 
diakses pada 27 November 2016. 
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Pancasila, Pengetahuan Dasar, dan Kecakapan Khusus. 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. Untuk tercapainya 
tujuan pendidikan yang diinginkan, Kurikulum 1968 dalam model pembelajarannya 
menggunakan dasar-dasar didaktik methodik yang merupakan teori dalam mengajar 
dan belajar pada sekolah dasar. Kurikulum 1968 dapat kita katakan menggunakan 
model pendekatan pembelajaran ekspositori. Yang mana muatan materi pelajaran 
pada kurikulum 1968 bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan 
faktual di lapangan. Dalam pendekatan ekspositori guru diposisikan sebaga fokus 
kegiatan pembelajaran (teacher center approach) dimana aktifitas kegiatan 
pembelajaran berada pada guru. Pembelajaran ekspositori dalam Kurikulum 1968 
tertuang dalam petunjuk guru dalam didaktis/metodik dalam setiap mata pelajaran. 
Kurikulum 1968 menganut teori belajar kognitivistik, karena teori kognitivistik lebih 
menekankan proses dalam pembelajaran.  
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Bab 4 
Kurikulum 1975 
 
Chelsea Gabrielle, Endah Melina Putri, Fitriani Kusuma, Paima Nidya Putri, Yoga 
Prasetyo 
 
Pendahuluan 
Kurikulum merupakan sebuah ruang di mana di dalamnya terjadi pertarungan 
antarkekuasaan dan antaraktor yang hidup dalam masyarakat untuk memproduksi, 
sekaligus mereproduksi berbagai pengetahuan yang terkandung dalam bangunan 
kurikulum tersebut.42 Kurikulum 1975 merupakan penyempurna kurikulum 
sebelumnya, yaitu kurikulum 1968 yang merupakan kurikulum pertama di era Orde 
Baru. Dengan banyaknya perubahan yang dilakukan pada masa pemerintahan 
Soeharto, mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai sektor seperti sistem 
politik ekonomi yang mempengaruhi pada perubahan kebijakan pendidikan. Akibat 
adanya pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh kurikulum 1968, maka 
masyarakat pun selalu mengalami perubahan dalam tuntutannya terhadap 
pendidikan nasional. Oleh karena itu, kurikulum 1975 dimaksudkan untuk mencapai 
keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan baru bidang pendidikan, 
meningkatkan mutu lulusan pendidikan dan meningkatkan relevansi pendidikan 
dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Pemerintah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Mei 1974, menyadari betapa kita harus 
meninjau dan memperbaharui kurikulum yang sudah berjalan selama 6 tahun itu 
agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan baru masyarakat dan bangsa 
Indonesia.43 Kurikulum ini menganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan. 
Dalam hal ini, guru dituntut untuk mengetahui dengan jelas tujuan yang harus 
dicapai oleh siswa dari setiap rencana pelajaran yang disusun yang akan 
dilaksanakan pada proses melaksanakan belajar-mengajar. Kurikulum ini juga 
menganut pendekatan integratif dalam arti setiap pelajaran dan bidang pelajaran 
memiliki arti dan peranan dalam menunjang ketercapaian tujuan-tujuan yang 
integratif. Kemudian pembinaan moral Pancasila dalam kurikulum ini tidak hanya 
dibebankan kepada pelajaran Kewargaan Negara di dalam pencapaiannya 
melainkan kepada bidang pelajaran IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi, Kewargaan 
Negara) dan Pendidikan Agama. Kurikulum ini juga menekankan pada efesiensi 
dana, daya, dan waktu.Dalam tulisan ini, penulis akan membagi ke dalam beberapa 
bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yakni membahas gambaran besar 
mengenai bahasan yang akan dijelaskan di bagian pembahasan. Kedua, penulis 
akan membahas mengenai konteks-konteks dari kurikulum 1975 yang mencakup 
konteks historis, politik, dan ekonomi. Pada bagian ketiga penulis akan menjelaskan 
mengenai struktur dan komponen dari kurikulum 1975.  Selanjutnya penulis akan 
memaparkan mengenai model pembelajaran yang digunakan. Lalu bagian 
selanjutnya penulis akan membahas tentang buku teks yang digunakan pada proses 

 
42 Hidayat, Rakhmat. 2013. Pengantar Sosiologi Kurikulum (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada), hlm:3. 
43Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) 1975 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, 1975), hlm: i. 
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pembelajaran kurikulum 1975. Kemudian pada bagian kelima penulis akan 
memaparkan analisis dari penulis mengenai kekurangan dan kelebihan kurikulum 
1975. Dibagian terakhir ialah penutup yang berisi mengenai kesimpulan hasil 
keseluruhan pembahasan yang telah penulis sampaikan di bagian sebelumnya. 
 
Konteks Historis, Sosial, Ekonomi, dan Politik. 
 

Skema 4.1. Fase – Fase Penting Kurikulum 1975 
 

Pembaharuan Pendidikan   Garis Besar Haluan Nasional Ditetapkannya Kurikulum 
   
 
  1968                                               1973                                                1975 

         
Kurikulum tahun 1968 yang telah dilaksanakan di berbagai sekolah ternyata 
dipandang kurang sesuai lagi dengan kondisi masyarakat pada masa Pembangunan 
Lima Tahun tahap kedua (Pelita Kedua). Terdapat sejumlah fenomena yang 
mempengaruhi adanya perubahan kurikulum, diantaranya pembaharuan pendidikan 
selama Pelita I yang dimulai tahun 1969 telah melahirkan gagasan-gagasan baru 
dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, hasil analisa dan penilaian 
mendorong peninjauan kembali terhadap kebijaksanaan pendidikan nasional, 
masuknya berbagai inovasi dalam sistem belajar mengajar yang dinilai lebih efisien 
dan efektif, serta banyaknya keluhan masyarakat terhadap mutu lulusan pendidikan 
sekolah yang menuntut adanya peninjauan kembali sistem pendidikan yang 
dilaksanakan.Selain fenomena tersebut, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan 
nasional yang digariskan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR1973 tentang 
GBHN menuntut adanya pelaksanaan. Dalam GBHN tersebut dinyatakan bahwa 
dasar pendidikan nasional yakni Falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Tujuan umum pendidikan nasional adalah membentuk manusia 
pembangunan yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat 
jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat 
mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap 
demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang 
tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai 
sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang –Undang 
Dasar 1945. Seluruh program pendidikan, terutama program pendidikan umum, 
hams berisikan pendidikan moral pancasila dan unsure-unsur yang cukup untuk 
meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.Dengan latar belakang 
tersebut di atas maka mulai tahun 1975 dikembangkan kurikulum baru yang dikenal 
dengan Kurikulum SD 1975 yang merupakan tonggak pembaharuan yang lebih 
nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan kurikulum 
tahun 1968 menjadi kurikulum 1975 dimaksudkan untuk mencapai keselarasan 
antara kurikulum dengan kebijakan baru bidang pendidikan, meningkatkan mutu 
lulusan pendidikan dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan 
masyarakat yang sedang membangun. 
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Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia yang lahir pada 1 Juni 
1945 mengalami pasang surut yang luar biasa dalam sistem kurikulum kita. 
Semenjak kita memasuki Orde Baru pasca 1965, urgensi penyebutan Pancasila 
secara explisit dalam sistem kurikulum menjadi sangat mutlak. Hal ini terjadi karena 
sebelum peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965 itu, sebagai titik balik perjalanan sejarah 
bangsa ini, Pancasila menempati ruang yang penuh dengan wacana dalam sistem 
politik di negeri ini. Pada Garis-2 Besar Haluan Negara tahun 1973, memang telah 
dicanangkan agar pembentukan mental dan moral Pancasila dimasukkan kedalam 
kurikulum dan menjadi bagian integral dari pendidikan nasional.Dengan amanat 
konstitusi ini, karena GBHN adalah produk legislatif oleh MPR, maka dengan 
sertamerta dimulailah masa kejayaan Pendidikan Pancasila dalam sistem kurikulum 
kita.Apalagi dengan datangnya era Ekaprasetya Pancakarsa pada tahun 1978 atau 
yang terkenal dengan P-4, yakni Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila, dan dibentuknya BP-7, sebuah lembaga negara yang mengelola 
penataran P-4. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, dalam Sidang Umumnya, pada tanggal 22 Maret 1978 menetapkan 
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) melalui ketetapan MPR 
Nomor II Tahun 1978.44 Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh 
manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan 
masyarakat dan bangsa Indonesia. Seperti yang terdapat dalam Tap MPR pada 
konsideran menimbang, secara jelas ditekankan dalam huruf a “bahwa Pancasila 
yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia 
perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan 
keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti 
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Kemudian huruf b 
menegaskan “bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan 
gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan 
adanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila”. 
 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu telah luar biasa 
disibukkannya dalam manajemen PMP ini. Mulai dari seleksi buku pelajaran yang 
berduyun-duyun mendatanginya serta para pengarang dan penerbit, penataran guru 
PMP di seluruh pelosok tanah air serta mencetak bahan-bahannyaa, simulasi untuk 
menemukan metodologi yang pas, teknik evaluasi dan lain-lain lagi. Entah berapa 
banyak uang yang terpakai untuk ini. disamping penataran P-4 sendiri oleh BP-7 
yang diberlakukan untuk seluruh birokrasi, aparatur negara, politisi dan lapisan 
masyarakat tertentu seperti perkumpulan-perkumpulan profesi dan sebagainya. 
Pendidikan Pancasila termasuk  Pendidikan Moral Pancasila  dan  unsur - unsur 
yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan  nilai-nilai 1945 kepada 
generasi muda dimasukkan ke  dalam kurikulum  di sekolah-sekolah, mulai dari 
taman kanak-kanak sampai universitas,  baik negeri maupun swasta ( TAP MPR RI 
NO.  IV/MPR/1978). Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelakasanaan  
Pedoman  Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral  

 
44http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-samsuri-spd-mag/kurikulum-ppkn-dari-
politik-rezim-ke-poitik-negara-untuk-membangun-warga-negara-ideal-makalah-ikapi-.pdf 
(diakses pada 12 Desember 2015, pukul 21.30 WIB). 
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Pancasila  dan unsur- unsur yang dapat men eruskan dan  mengembangkan jiwa, 
semangat dan nilai - nilai 1945 kepada generasi  muda harus makin ditingkatkan 
dalam kurikulum sekolah - sekolah dari  taman kanak - kanak sampai perguruan 
tinggi, baik negeri maupun  swasta, dan di lingkungan masyarakat (TAP MPR NO. 
II/MPR/1983).  Dari penelusuran terhadap proses penyusunan Ketetapan MPR 
tentang P4  tersebut, MPR menjabaran P4 menjadi 36 butir nilai Pancasila. Hanya 
saja ada  satu pandangan dari Fraksi Utusan Daerah (FUD) MPR, yang ditemukan 
dalam  Darmodihardjo (1980: 109 - 115), tentang pentingnya P4. Ada empat alasan 
pentingnya  P4 menurut FUD, yaitu alasan filosofis, historis, yuridis-konstitusional 
dan pedagogis-psikologis. Dari keempat alasan tersebut, alasan pedagogis-
psikologis menjadikan P4  relevan untuk dijadikan materi pembelajaran PMP di 
sekolahPada era tahun 1975  sampai  era tahun 90 an merupakan dipandang 
sebagai era propaganda politik dari pengusa pada saat itu yang lebih dikenal 
dengan masa Orde Baru. Penekanan kurikulum adalah pada bagaimana dapat 
mempertahankan kekuasaan dengan dalih pembentukan kewarganegaraan melalui 
bidang studi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kurikulum 1975, yang telah 
mencantumkan Pancasila seperti telah diawali pada kurikulum 1968, segera 
disesuaikan dengan konsep Ekaprasetya Pancakarsa yang dicanangkan dalam 
tahun 1978 tersebut. Perombakan penting segera terjadi terhadap Pendidikan Moral 
Pancasila. Mata pelajaran itu menjadi lebih kokoh berdiri sendiri dalam struktur 
program kurikulum dalam semua jenjang sekolah.45 Pancasila, yang hakekatnya 
merupakan falsafah ideologis sebagai ”way of life” yang digali oleh Bung Karno dan 
diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945, telah dirinci menjadi 36 butir ayat-2 yang 
kemudian menjadi hafalan anak-2 kita dalam pelajaran PMP. 
 
Langkah awal Soeharto adalah membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet 
Pembangunan Pertama. Lewat kabinet baru ini Soeharto mulai menata semua 
bidang kehidupan terutama dalam bidang ekonomi dan ideologi. Pada pertengahan 
1980an, para ideologi pemerintah mencoba menggabungkan kumpulan gagasan 
“indoktrinasi berskala nasional” ke dalam teori negara yang bersifat koheren.46 
Indoktrinasi pemerintah Orde Baru ini juga dilakukan dengan cara sentralistik. 
Ideologi sentralistik ini juga memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai 
bidang, termasuk dalam bidang pendidikan.Semua kebijakan pendidikan 
dilaksanakan dan dikontrol dari pusat. Pembukaan Undang-Undang Dasar yang 
menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama, merupakan salah satu 
bukti bahwa pemerintah Orde Baru peduli dengan masalah pendidikan. Akan tetapi 
peran strategis pendidikan cukup disadari oleh pemerintah Orde Baru sehingga 
pendidikan tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Pendidikan yang diterapkan 
oleh pemerintah Orde Baru tidak lebih hanya menjadi alat politik saja. Fokus 
pembangunan pemerintah Orde Baru pun lebih menitik-beratkan dalam bidang 
ekonomi. Pancasila dan P4 akhirnya menjadi salah satu kendaraan indoktrinasi 

 
45http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1294 diakses pada 27 November, pukul 22.00 
WIB. 
46 AM, Sardiman dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri. 2012. Dinamika Pendidikan Pada Masa Orde 
Baru (Yogyakarta: Laporan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta), 
hlm: 10. 
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politik. Pancasila benar-benar mendapat tempat istimewa, buktinya siswa harus 
menghafalkan Pancasila tanpa tahu makna yang terkandung di dalamnya dan 
bagaimana mengamalkannya. Menurut Tilaar, pendidikan pada masa Orde Baru 
diarahkan pada penyeragaman di dalam berfikir dan bertindak. Penerapan 
pendidikan tidak diarahkan pada peningkatan kualitas melainkan target kuantitas. 
Kurang pedulinya pemerintah Orde Baru dalam pendidikan bisa dilihat pada awal 
1980-an ketika terjadi krisis minyak yang mengganggu kestabilan ekonomi. Maka 
pemerintah mengambil kebijakan dengan mengurangi dana pendidikan. Sikap 
pemerintah Orde Baru ini juga sekaligus membuktikan bagaimana menempatkan 
lembaga pendidikan di bawah birokrasi negara.47 Pada kurikulum 1975, materi 
pendidikan sejarah dijiwai oleh moral Pancasila, dan menekankan pentingnya nilai-
nilai 1945 bagi generasi penerus bangsa. Iklim kebangsaan setelah Orde Baru 
menunjukkan suatu kondisi yang sangara mendukung untuk dilaksanakannya sistem 
ekonomi sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Indonesia. Setelah melalui 
masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai dengan 1965, semua tokoh 
negara yang menduduki pemerintahan sebagai wakil rakyat pada masa itu sepakat 
untuk kembali menempatkan sistem ekonomi Indonesia pada nilai-nilai yang tersirat 
dalam UUD 1945. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dan sistem ekonomi 
Pancasila kembali menjadi acuan bagi pelaksanaan sistem ekonomi selanjutnya. 
 
Awal Orde Baru diawali dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, hampir di 
seluruh sektor, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini ditunjukan untuk 
memberihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem 
perekonomian yang lama, seperti liberal/ kapitalis dan etatisme/sosialis. Selanjutnya, 
menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang 
berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi 
secara umum.48 Bersamaan dengan momentum politik yang nyata dari rezim, kritik 
terhadap korupsi juga berdatangan. Pada tahap ini, kritisme terhadap rezim 
disuarakan oleh mahsiswa dan kaum eksentrik terkemuka. September 1976, 
seorang mistikus dan mantan pegawai negeri, Sawito Kartowibowo, ditahan. Dia 
dipecat dari birokrasi karena berhubungan dengan sayap kiri PNI. Pada tahun 1976, 
Sawito menghujat Soeharto dan krooni korupsinya. Dia menulis sebuah dokumen 
berjudul “Menuju Keselamatan”, dan membujuk beberapa pemuka agama terkenal 
(T.B. Simatupang, ketua Dewan Gereja Indonesia) dan mantan Wakil Presiden Moh. 
Hatta untuk mendatanganinya. Demokrasi mahasiswa menentang Soeharto dan 
korupsi rezim secara rutin bisa dijumpai dalam kampus-kampus. Tingkat korupsi 
yang benar-benar sudah sedemikian besarnya. Meskipun dalam kebohongan tingkat 
tinggi sudah umum sang pelaku juga biasanya memiliki sarana untuk menutupi 
perbuatan dan menjadi rahasia umum. 
 
Pada tahun 1976, perlawanan Frentilin ditumpulkan menjadi perlawanan sporadis di 
bukit-bukit. Hingga tahun 1979, akhirnya Frentilin dikalahkan meskipun gerakan ini 
sudah menjadi gerakan gerilya. Pada Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi 

 
47 Ibid,. hlm,  9 
48http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_ 
perekonomian_indonesia.pdf yang diakses pada 27 November 2015, pukul 21.00 WIB. 
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Indonesia ke-27. Pemerintah kini mempunyai daerah baru untuk mereka eksploitasi, 
kembangkan dan kuasai. Timor Timur dibiarkan tetap terputus dari ekspos dunia luar 
selama bertahun-tahun demi meminimalisasi liputan tentang apa yang 
sesungguhnya terjadi disana. Bagi sebagian besar warga Indonesia, keuntungan 
yang ditimbulkan oleh melambungnya harga minyak pada 1970-an memberikan 
perbaikan nyata dalam standar hidup. Kini, pemerintah dapat memperbaiki 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Prestasinya dalam sektor pertanian, 
pendidikan dan kesehatan sangat mengagumkan, terutama jika dibandingkan 
dengan zaman kolonial Belanda dan Orde Lama dibawah pimpinan Soekarno. 
Manfaat pendidikan langsung terasa dengan semakin meningkatnya persentase 
melek huruf masyarakat Indonesia terutama dalam perkembangan bahasa nasional, 
bahasa Indonesia. Pada tahun 1971, persentase pengunaan bahasa nasional 
mencapai 40,8%. Dalam sensus 1980 menunjukkan kenaikan menjadi 61,4%, dan 
pada 1990 mencapai 80%. Pengaruh tersebut bukanlah tanpa sebab. Penggunaan 
bahasa nasional dalam surat kabar dan majalah serta media elektronik memberikan 
sumbangan yang berarti bagi kenaikan persentase penggunaan bahasa nasional di 
seluruh Indonesia. 
 
Struktur dan Isi Kurikulum 
Struktur program adalah kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan 
pada tiap sekolah.49 Dalam merencanakan struktur program kurikulum yang meliputi 
pengelompokan program kurikulum, perbandingan bobot antara bidang studi (nama 
pengganti mata pelajaran) untuk setiap jenjang, dan penataurutan penyajian 
program studi dari tahun pertama sampai tahun terakhir (untuk SD kelas I sampai 
Kelas VI, untuk SLTP dari kelas I sampai kelas III, dan untuk Sekolah Menengah 
dari Kelas I sampai kelas III), Puskur berangkat dari Prinsip-prinsip berikut: 
 
1. Prinsip Fleksibilitas Program 
Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan, misalnya harus mengingat faktor-faktor 
ekosistem dan kemampuan untuk menyediakan fasilitas bagi berlangsungnya 
program tersebut. Jika setiap sekolah harus melaksanakan program yang sama, 
maka kejenuhan bisa saja terjadi. Dan bila setiap sekolah harus menyelenggarakan 
sesuatu program keterampilan yang dikembangkan ternyata tidak ditunjang oleh 
fasilitas yang memadai. Karena itu, dalam hal  keterampilan, Kurukulum 1975 ini 
menggunakan prinsip fleksibilitas yang diukur dari ekosistem, kemampuan 
pemerintah dan masyarakat serta orang tua dalam penyediaan fasilitas yang 
memadai. 
 
2. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas 
Waktu sekolah adalah sebagian kecil dari waktu kehidupan murid yang berlangsung 
selama 24 jam. Dari dua puluh empat jam tersebut hanya sekitar enam jam mereka 
ada di sekolah. Karena itu jika waktu yang terbatas ini tidak dimanfaatkan bagi 
kegiatan-kegiatan yang seterusnya dilakukan para murid di luar lingkungan 
hubungan murid guru dan fasilitas pendidikan, berarti akan terjadi pemborosan yang 

 
49www.idsejarah.net/2014/01/kurikulum-1947-sampai-2006_29.html?m=1 diakses pada 27 
November 2015, pukul 19.00 WIB. 
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merupakan gejala inefisiensi. Sering kita melihat bahwa waktu dua jam pelajaran 
digunakan mencatat pelajaran yang mungkin dapat dilakukan oleh murid di luar jam 
sekolah memperbanyak bahan tersebut, kalau di toko buku bahan yang tidak ada.50 
Cara memanfaatkan waktu seperti yang dikemukakan kemukakan di atas adalah 
bentuk inefisiensi penggunaan waktu; Efesiensi tidak hanya menyangkut 
penggunaan waktu secara tepat, melainkan juga menyangkut masalah 
pendayagunaan tenaga secara optimal.  Tenaga manusia tidak akan dimanfaatkan 
secara optimal jika ia harus belajar dan bekerja tanpa minat dan perhatian yang 
penuh. Murid-murid adalah manusia-manusia yang mengenal kelelahan dan batas 
perhatian. Jika kita memaksakan murid untuk belajar di luar perhatian dan 
kemampuan tenaganya, akan berakibat penghamburan tenga dan waktu. Karena itu 
di dalam menetapkan jumlah jam dan lamanya setiap pelajaran yang diberikan, 
harus diukur dari sudut tingkat kemampuan, tenaga, luas dan lama perhatian yang 
diharapkan dari seorang murid. Melupakan kedua prinsip efisiensi tersebut akan 
mengakibatkan hasil belajar anak kurang memuaskan. Dengan kata lain proses 
belajar yang dilakukan murid tidak berjalan secara efisien dan efektif. Atas dasar 
prinsip efisiensi dan efektivitas inilah kurikulum 1975 memilih jumlah jam pelajaran 
selama seminggu 36 jam dan 42 jam, karena pertimbangan bahwa para murid dapat 
dituntut untuk bekerja lebih keras pada setiap jam yang tersedia, dengan tetap 
memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih santai pada 
saat-saat tertentu. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan belajar yang sifatnya wajib dan 
akademis ditekankan pada hari Senin sampai dengan Jumat sedangkan kegiatan-
kegiatan pada hari Sabtu sifatnya pilihan wajib, ekspresif dan rekreatif. 
 
Atas dasar prinsip ini kurikulum 1975 juga menyarankan agar setiap pelajaran 
hendaknya tidak diberikan dalam 1 jam pelajaran saja untuk satu minggu, melainkan 
antara 2 jam dan sebanyak-banyaknya 3 jam pada setiap pertemuan. Sistem catur 
wulan masih tetap digunakan tetapi dengan suatu pengertian yang akan menuntut 
guru secara sistematis dan berencana mengatur kegiatan-kegiatan mengajar dalam 
satuan-satuan catur wulan secara bulat. Bentuk usaha yang dilaksanakan adalah 
agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh murid dan guru 
bagi kegiatan belajar mengajar yang efisien dan efektif. Prinsip ini juga akan 
mempengaruhi penyusunan jadwal pelajaran setiap minggunya. 
 
3. Prinsip Berorientasi Pada Tujuan 
Seperti yang sudah dipaparkan di atas, waktu para murid berada dalam lingkungan 
sekolah hanyalah sekitar seperempat dari waktu yang dimiliki anak selama 24 jam. 
Ini berarti bahwa proses perkembangan murid ke arah kedewasaannya tidak dapat 
sepenuhnya digantungkan kepada sekolah semata. Namun demikian sekolah 
merupakan tempat yang paling strategis untuk pembinaan nilai dan sikap, 
keterampilan dan kecerdasan yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa. 
Atas dasar pertimbangan di atas waktu yang terbatas tersebut harus benar-benar 
dimanfaatkan bagi pembinaan murid, terutama untuk kegiatan-kegiatan belajar 
mengajar yang tidak mungkin dilakukan dan diperoleh di luar sekolah. Dalam 

 
50 Soedijarto, dkk. 2010.  Sejarah Pusat Kurikulum. Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, hlm: 8. 
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konteks yang demikian pada kenyataannya terlihat bahwa bahan-bahan pelajaran 
tiap tahun makin bertambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
perubahan masyarakat. Karena itu untuk memilih kegiatan-kegiatan dan 
pengalaman-pengalaman belajar yang fungsionil dan efektif akan memerlukan 
kriteria yang jelas. Untuk itulah pada Kurikulum 1975 menggunakan suatu prinsip 
kerja atau pendekatan dengan berorientasi pada tujuan. Ini berarti bahwa sebelum 
menentukan jam dan bahan pelajaran terlebih dahulu akan ditetapkan tujuan-tujuan 
yang harus dicapai oleh para murid dengan jalan mempelajari sesuatu bidang 
pelajaran (studi). Proses identifikasi dan perumusan tujuan ini berlangsung dari 
tingkatan yang paling umum, seperti tertulis dalam Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, dalam bentuk tujuan-tujuan institusionil, sampai kepada tujuan-
tujuan instruksionil khusus yang akan memberi arah kepada pemilihan bahan dan 
kegiatan belajar untuk setiap satuan pelajaran yang terkecil. Dengan prinsip ini 
dimaksudkan agar setiap jam dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh murid 
dan guru benar-benar terarah kepada tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. 
 
4. Prinsip Kontinuitas 
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan bahwa pendidikan adalah 
proses yang berlangsung seumur hidup. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
(Pertama dan Atas) adalah sekolah-sekolah umum, yang masing-masing fungsinya 
dinyatakan dalam tujuan-tujuan institusionil. Namun satu dengan yang lain 
berhubungan secara hirarkis. Karena itu dalam menyusun kurikulum, ketiga sekolah 
tersebut selalu diingatkan hubungan hirarkis yang fungsionil Pendidikan Dasar 
disusun agar lulusannya, disamping siap untuk berkembang menjadi anggota 
masyarakat, juga siap untuk mengikuti Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, 
demikian juga dengan Sekolah Menengah Tingkat Pertama di samping memiliki 
bekal keterampilan untuk memasuki masyarakat kerja, juga harus siap memasuki 
pendidikan yang lebih tinggi. Hubungan fungsionil hirarkis ini, harus diingat dalam 
menyusun program-program pengajaran dari ketiga sekolah tersebut. Bagi suatu 
bidang pelajaran yang menganut pendekatan spiral, seperti pelajaran sejarah atau 
kewarganegaraan, perluasan dan pendalaman sesuatu pokok bahasan dari tingkat 
pendidikan satu ke tingkat berikutnya harus disusun secara berencana dan 
sistematis. Garis-garis besar program pengajaran yang disusun untuk setiap bidang 
studi dikerjakan secara integral dengan maksud agar jelas perbedaan antara pokok 
bahasan, yang kelihatannya sama, yang diberikan di SD dengan di SMP. Para 
pelaksana (terutama guru) diharapkan untuk memahami hubungan yang fungsionil 
hirarkis antara pelajaran yang diberikan di SD dengan SMP, antara caturwulan satu 
dengan caturwulan berikutnya, dan bahkan antara satuan pelajaran untuk satu bulan 
dengan bulan berikutnya. Pelaksanaan prinsip ini mengharuskan kita untuk 
memahami hubungan secara hirarkis antara satuan-satuan pelajaran. 
 
5. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup 
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menganut prinsip pendidikan seumur 
hidup. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu 
berkembang sepanjang hidupnya dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah 
diharapkan untuk dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Prinsip 
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ini mengandung makna, bahwa masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi setiap 
orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan 
berlangsung sepanjang hidup. Namun demikian kita menyadari bahwa sekolah 
adalah tempat dan saat yang sangat strategis, bagi pemerintah dan masyarakat 
untuk membina generasi muda dalam menghadapi masa depannya. Mengacu pada 
prinsip ini, tugas sekolah membina pengetahuan dan kecakapan yang berguna 
untuk dimanfaatkan secara langsung setelah mereka lulus, melainkan juga 
menyiapkan sikap dan nilai serta kemampuan untuk belajar terus bagi 
perkembangan pribadinya. 
 
Tujuan Kurikulum 
Kurikulum 1975 mengenal berbagai tingkat tujuan pendidikan. Yang pertama adalah 
Tujuan Institutional, yaitu tujuan yang secara umum harus dicapai oleh keseluruhan 
program sekolah. kedua, tujuan Kurikuler yaitu tujuan yang capaiannya dibebankan 
kepada satuan bidang pelajaran. Ketiga, tujuan Instruksionil, yaitu tujuan yang 
pencapaiannya dibebankan kepada setiap program pengajaran suatu bidang 
pelajaran. Tujuan instruksionil merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam 
bentuk tingkah laku yang se-operasionil dan se-spesifik mungkin sehingga dapat 
diukur dalam rangka evaluasi. Semakin kecil suatu pelajaran semakin khusus 
rumusan tujuannya. Tujuan – Tujuan SMP secara umum setelah menyelesaikan di 
SMP Siswa diharapkan menjadi warga Negara yang baik sebagai manusia yang 
utuh, sehat kuat lahir dan batin, menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan 
kelanjutan dari Pendidikan di Sekolah Dasar, memiliki bekal untuk melanjutkan 
studinya ke Sekolah Lanjutan Atas dan untuk terjun ke masyarakat dengan 
menempuh: program umum yang bagi semua siswa, program-program akademis 
yang sama bagi semua siswa, dan program-program keterampilan pra-vokasionil 
yang wajib di pilih oleh siswa sesuai dengan minat dan bakatnya serta kebutuhan 
masyarakat. Adapun tujuan khususnya, setelah menempuh pendidikan di SMP, para 
siswa diharapkan dalam bidang pengetahuan seperti memiliki pengetahuan tentang 
agama dan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 
pengetahuan yang fungsional tentang fakta-fakta dan kejadian-kejadian penting 
yang aktual terutama yang bersifat lokal, regional, dan nasional, memiliki 
pengetahuan tentang dasar-dasar kenegaraan dan pemerintah sesuai dengan UUD 
1945, menguasai pengetahuan dasar di bidang Metematika, Ilmu Pengetahuan 
Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, memiliki 
pengetahuan berbagai bidang pekerjaan tingkat menengah yang ada di masyarakat, 
memiliki pengetahuan elementer tentang berbagai unsur kebudayaan dan tradisi 
nasional, dan memiliki pengetahuan dasar tentang kependudukan, kesejahteraan 
keluarga, dan kesehatan. 
 
Lalu di bidang keeterampilan siswa diharapkan dapat menguasai cara-cara belajar 
dengan baik, memiliki keterampilan memecahkan masalah sederhana dengan 
sistimatis, memiliki keterampilan membaca/memahami isi bacaan sederhana yang 
berguna baginya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, memiliki 
keterampilan mengadakan komunikasi sosial secara lisan dan tulisan, memiliki 
keterampilan dan kebiasaan berolahraga, memiliki keterampilan dalam sekurang-
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kurangnya satu cabang kesenian, memiliki keterampilan dalam segi kesejahteraan 
keluarga dan usaha kesehatan, dan memiliki keterampilan sederhana dalam bidang 
kepemimpinan. Dalam bidang nilai dan sikap, siswa diharapkan mampu menerima 
dan melaksanakan ajaran-ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa yang dianutnya, serta menghormati ajaran-ajaran agama dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang lain, memiliki rasa 
tanggung jawab dalam pekerjaan dan masyarakat, percaya pada diri sendiri dan 
bersikap makarya, mencintai sesama manusia, bangsa dan lingkungan sekitarnya, 
memiliki minat dan sikap positip terhadap ilmu pengetahuan, memiliki sikap 
demokratis dan tenggang rasa, memiliki inisiatif, daya kreatip, sikap kritis, rasional 
dan objektif dalam memecahkan persoalan. Adapun tujuan umum pendidikan di 
SMA agar lulusan menjadi warga negara yang baik sebagai manusia yang utuh, 
sehat, kuat lahir dan batin, menguasai hasil-hasil pendidikan umum yang merupakan 
kelanjutan dari pendidikan di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, memiliki 
bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi dengan 
menempuh: program umum yang sama bagi semua siswa program pilihan bagi 
mereka yang mempersiapkan dirinya untuk studi di lembaga pendidikan yang lebih 
tinggi, dan memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan mengambil 
keterampilan untuk bekerja yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minatnya 
dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan tujuan khusus pendidikan SMA agara 
lulusannya dalam bidang pengetahuan memiliki pengetahuan tentang agama dan 
atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan tentang 
dasar-dasar kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan undang –undang Dasar 
1945, memiliki pengetahuan yang fungsional tentang fakta dan kejadian penting 
aktual, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Menguasai pengetahuan 
dasar dalam bidang matematika, Ilmu pengetahuan Alam, Ilmu pengetahuan sosial, 
dan Bahasa (Khusus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) serta menguasai 
pengetahuan yang cukup lanjut dalam satu atau beberapa dari bidang pengetahuan 
tersebut diatas, memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis dan jenjang pekerjaan, 
memiliki pengetahuan tentang berbagai unsure kebudayaan dan tradisi nasional, 
serta memiliki pengetahuan dasar tentang kependudukan, kesejahteraan keluarga 
dan kesehatan.Dalam bidang keterampilan, agar lulusan dapat menguasai cara 
belajar yang baik, memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan sistematis, 
mampu membaca/memahami isi bacaan yang agak lanjut dalam bahasa Indonesia 
dan bacaan sederhana dalam bahasa Inggris yang berguna baginya, memiliki 
keterampilan mengadakan komunikasi sosial dengan orang lain lisan maupun tulisan 
dam keterampilan mengekpresi diri sendiri, memiliki keterampilan olah raga dan 
kebiasaan olah raga, memiliki keterampilan sekurang-kurangnya dalam satu cabang 
kesenian, memiliki keterampilan dalam segi kesejahteraan keluarga dan usaha 
kesehatan, memiliki keterampilan dalam bidang administrasi dan kepemimpinan, 
dan menguasai sekurang-kurangnya satu jenis keterampilan untuk bekerja sesuai 
dengan minat dan kebutuhan lingkungan. 
 
Struktur Kurikulum 
Dalam merencanakan Struktur Program Kurikulum, khususnya menentukan 
perbandingan bobot antar Bidang Studi, Puskur menggunakan model “Value 
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Contribution Technique” yaitu memperbandingkan fungsi dan perbandingan 
sumbangan yang diberikan oleh mempelajari suatu bidang studi dalam  mencapai 
tujuan pendidikan yang harus dicapai. Oleh karena bidang studi dikelompokkan 
sesuai dengan fungsinya yaitu Pendidikan Umum, Akademik, dan Keterampilan. 
Selanjutnya rentang penyajiannya diterapkan dari tahun pertama sampai tahun akhir 
suatu jenjang. Hasilnya adalah Struktur program kurikulum SD, SMP, dan SMA 1975 
seperti tertera berikut 
  

Tabel 4.1 Daftar Mata Pelajaran Sekolah Dasar kelas III 
 

 
Sumber : Kurikulum Sekolah Dasar 1975 Garis-garis Besar Pengajaran, 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975 
 

Tabel 4.2 Struktur Program Kurikulum SMP 

 
Sumber: Sejarah Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian 

Pendidikan Nasional, 2010 
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Karena pada 1970-an terjadi penghapusan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di 
tingkat SLTP, maka terjadi perubahan stuktur dibanding kurikulum sebelumnya. 
Perkembangan pendidikan di Indonesia dipengaruhi pula oleh hasil-hasil penelitian 
negara maju, khususnya negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Jepang, dan 
Eropa. Hasil-hasil penelitian di beberapa negara maju menunjukkan bahwa 
pendidikan kejuruan lebih menguntungkan jika mulai dilaksanakan pada jenjang 
pendidikan tinggi atau industri. Indonesia masih membutuhkan tenaga-tenaga 
terampil tingkat menengah pada tahap-tahap awal industrialisasi, dengan demikian 
demikian pendidikan kejuruan diperlukan untuk diselenggarakan di tingkat SLTA. 
Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu, mulai 
tahun 1977 Pemerintah mengalihfungsikan sekolah kejuruan tingkat pertama – 
SMEP, SKKP, dan ST – menjadi SMP. Selama kurun waktu Repelita III, SMEP 
benar-benar habis dialihfungsikan, sedangkan sejumlah ST dan SKKP, masih tetap 
dipertahankan keberadaannya sampai menjelang berakhirnya Repelita V, walaupun 
dalam jumlah yang sangat kecil. Pada akhir Repelita V, ST dan SKKP ini 
sepenuhnya dialihfungsikan menjadi SMP Plus dan SMP yang ditambah dengan 
sejumlah muatan keterampilan.Sebelumnya, sekolah lanjutan pertama (SLTP) 
dengan lama belajar tiga tahun setelah lulus SD. Seperti tercermin dalam undang-
undang yang berlaku, berkembang keyakinan pada waktu itu bahwa pendidikan 
kejuruan perlu dilakukan mulai SLTP sesuai dengan karakteristik lapangan kerja 
yang umumnya masih terdapat di sektor pertanian dan sektor-sektor industri yang 
masih sederhana, yaitu: (1) pendidikan umum yang diselenggarakan melalui sekolah 
menengah pertama (SMP); dan (2) pendidikan kejuruan melalui sekolah menengah 
kejuruan tingkat pertama (SMKTP). SMKTP terdiri dari tiga jenis sekolah, yaitu 
sekolah menengah ekonomi pertama (SMEP), sekolah kesejahteraan keluarga 
pertama (SKKP), dan Sekolah Teknik (ST).51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51 Djononegoro, Ing Wardiman. 1996. Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan 
Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm: 169. 
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Tabel 4.3 Struktur Program Kurikulum SMA 

 

 
Sumber: Sejarah Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementrian Pendidikan Nasional, 2010 
 
Model Pembelajaran 
Model pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 1975 adalah Prosedur 
Pengembangan Sistem Instruksional atau PPSI. Munculnya model PPSI 
dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut: 
a. Pemberlakuan kurikulum 1975, pasal 10: Metode Penyampaian adalah 

“Prosedur Pengembangan Sistem Intruksional (PPSI)”  untuk Pengembangan 
Satuan Pembelajaran. 

b. Berkembangnya paradigma “pendidikan sebagai suatu sistem” maka 
pembelajaran menggunakan pendekatan sistem (PPSI). 

c. Pendidik/guru masih menggunakan paradigma “Transfer of  Knowledge” belum 
pada pembelajaran yang profesional. 

d. Tuntutan Kurikulum 1975 yang berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, 
efektivitas dan kontinuitas. 

e. Sistem Semester pada Kurikulum 1975 menuntut Perencanaan Pengajaran 
sampai Satuan Materi Terkecil. 

 
Konsep dari PPSI merupakan sistem intruksional yang menggunakan pendekatan 
sistem, yaitu satu kesatuan yang terorganisasi, yang terdiri atas sejumlah komponen 
yang saling berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang 
diinginkan. Fungsi PPSI adalah untuk mengefektifkan perencanaan dan 
pelaksanaan program pengajaran secara sistematis dan sistemik, untuk dijadikan 
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sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 
PPSI digunakan sebagai pendekatan penyampaian kurikulum 1975 tingkat SD, 
SMP, SMA untuk mencapai tujuan yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa 
PPSI merujuk pada pengertian sebagai suatu sistem, dimana semua komponen 
dapat terorganisasi yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka 
mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen dalam suatu sistem tersebut seperti 
petunjuk guru, dimana ditujukan sebagai pedoman umum tentang cara penggunaan 
satuan pelajaran yang bersangkutan, sebagai prasyarat yang menentukan 
kemampuan yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh siswa sebelum mengikuti suatu 
satuan pelajaran, jumlah dan pembagian waktu yang diperlukan untuk 
melaksanakan suatu pelajaran tersebut. Lalu komponen lainnya seperti ujuan- 
tujuan instruksionil khusus, merumuskan tentang tujuan yang ingin dicapai mulai 
kegiatan proses pengajaran dengan rumusan se-operasionil dan se-spesifik 
mungkin sehingga mudah diukur dalam rangka evaluasi. 
 
Materi Pelajaran juga merupakan komponen dalam sistem tersebut, yang 
menetapkan pokok- pokok materi pelajaran yang akan diprogramkan dalam rangka 
mencapai tujuan- tujuan dan sebaiknya dijelaskan secara singkat tentang pokok- 
pokok materi tersebut. Selain itu, ada kegiatan belajar / mengajar, merencanakan 
langkah- langkah yang dilakukan oleh gurudan kegiatan- kegiatan yang diharapkan 
dari siswa selama proses pengajaran berlangsung. Biasanya ditetapkan 
penggunaan satu atau beberapa metode pengajaran untuk melengkapi kegiatan 
belajar mengajar.Komponen lainnya yaitu metode yang digunakan pada kurikulum 
1975 menggunakan pendekatan pembelajaran ekspositori. Pendekatan ekspositori 
adalah pendekatan pembelajaran yang memandang atau mempersepsikan bahwa 
proses pembelajaran akan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal, jika guru 
diposisikan sebagai fokus kegiatan pembelajaran (teacher centered approaches), 
dimana aktivitas pembelajaran berada pada guru.52 Seperti pula yang tertulis pada 
buku garis-garis besar program pelajaran kurikulum sekolah dasar 1975, pada 
bidang studi ilmu pengetahuan sosial, metode yang digunakan oleh guru adalah 
metode ceramah, dengan menggunakan bagan, tanya jawab dan diskusi, dan 
pengumpulan tugas, lalu  diperkuat dengan hasil wawancara penulis bersama Ibu 
Siti Maemunah. Beliau merasakan kurikulum 1975 saat jenjang SD. PPSI 
merupakan model pembelajaran yang menerapkan suatu sistem untuk mencapai 
tujuan secara efektif dan efisiensi. Ada lima langkah-langkah pokok dari 
pengembangan model PPSI, pertama merumuskan tujuan pembelajaran, 
menggunakan istilah yang operasional, berbentuk hasil belajar, berbentuk tingkah 
laku, dan hanya ada satu kemampuan/tujuan. Kemampuan-kemampuan dan 
kompetensi harus dirumuskan secara spesifik dan terukur sehingga dapat diamati 
dan dievaluasi. Kedua, Pengembangan alat evaluasi, menentukan jenis tes yang 
akan digunakan, menyusun item soal untuk setiap tujuan. Dalam model PPSI 
berbeda dari apa yang biasanya dilakukan, pengembangan alat evaluasi tidak 
dilakukan pada akhir dari kegiatan pembelajaran, tetapi pada langkah kedua 
sesudah tujuan pembelajaran khusus ditetapkan. Hal ini didasarkan atas prinsip 

 
52 Surachman, Eman dan Devi Seaptiandini. 2013. Bahan Ajar Strategi Pembelajaran 
Sosiologi (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta), hlm. 19. 
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yang berorientasi pada tujuan (hasil), yaitu penilaian terhadap suatu sistem 
pembelajaran didasarkan atas hasil yang dicapai. Hasil tersebut tergambar dalam 
perumusan tujuan pembelajaran pada langkah pertama. Untuk mengecek apakah 
rumusan tujuan pembelajaran tersebut dapat diukur (dievaluasi) atau tidak, perlu 
dikembangkan terlebih dahulu alat evaluasinya sebelum melangkah lebih jauh. 
Dengan dikembangkannya alat evaluasi, mungkin ada beberapa tujuan yang perlu 
dirubah atau dipertegas rumusannya sehingga dapat dievaluasi. Dalam 
mengembangkan alat evaluasi ini perlu ditentukan terlebih dahulu jenis-jenis tes dan 
bentuk-bentuk tes yang akan digunakan. Apakah pilihan ganda (multiple choice), 
essay, benar-salah, atau menjodohkan. Untuk menilai sejumlah tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan, dapat digunakan satu jenis tes, atau satu bentuk tes, atau dua 
bahkan tiga jenis dan bentuk tes. Hal ini sangat bergantung pada hakekat tujuan 
yang akan dicapai. Ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar, merumuskan 
semua kemungkinan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan, menetapkan 
kegiatan pembelajaran yang akan tempuh, menetapkan kegiatan belajar yang masih 
perlu dilaksanakan oleh siswa. Dalam menentukan kegiatan belajar mengajar hal 
yang harus dilakukan:  
 
a. Merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 
b. Menetapkan mana dari sekian kegiatan belajar yang perlu ditempuh dan tidak 

perlu ditempuh lagi oleh siswa. 
c. Menetapkan kegiatan belajar yang masih perlu dilaksanakan oleh siswa. 
 
Pada langkah ini sesudah kegiatan belajar siswa ditetapkan, perlu dirumuskan 
pokok-pokok materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan 
jenis kegiatan belajar yang telah ditetapkan. Langkah keempat adalah 
merencanakan program kegiatan belajar mengajar, setelah langkah satu sampai tiga 
telah ditetapkan selanjutnya dimantapkan dalam suatu program pembelajaran. Pada 
langkah ini perlu disusun strategi proses pembelajaran dengan cara merumuskan 
kegiatan mengajar dan kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis sesuai 
dengan situasi kelas. Pendekatan dan metode pembelajaran yang akan digunakan 
dipilih sesuai dengan tujuan dan karakteristik materi yang akan disampaikan. 
Langkah terakhir adalah mengadakan pre-tes, tes yang diberikan kepada siswa 
adalah tes yang telah disusun pada langkah kedua. Fungsi tes awal ini adalah untuk 
memperoleh informasi tentang kemampuan awal siswa, sebelum mereka mengikuti 
program pembelajaran yang telah disiapkan. Apabila siswa telah menguasai 
kemampuan yang tercantum dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, maka 
hal itu tidak perlu diberikan lagi oleh pengajar dalam program pembelajaran yang 
akan diberikan. Selain itu, menyampaikan materi pelajaran, pada prinsipnya 
penyampaian materi pelajaran yang harus berpegang pada rencana yang telah 
disusun pada langkah keempat yaitu “Merencanakan Kegiatan Belajar Mengajar” 
baik dalam materi, metode, maupun alat yang digunakan. Selain itu sebelum 
menyampaikan materi pelajaran, hendaknya guru menjelaskan dulu kepada siswa 
tujuan/kompetensi yang akan dicapai, sehingga mereka mengetahui kemampuan- 
kemampuan yang diharapkan setelah selesai pelajaran. Lalu, mengadakan post- 
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tes, post-tes diberikan setelah selesai mengikuti program pembelajaran. Tes yang 
diberikan identik dengan yang diberikan pada tes awal, jadi bedanya terletak pada 
waktu dan fungsinya. Tes awal (pre-test) berfungsi untuk menilai kemampuan siswa 
mengenai materi pelajaran sebelum pembelajaran diberikan, sedangkan tes akhir 
(post-tes) berfungsi untuk menilai kemnampuan siswa mengenai materi pelajaran 
sesudah pembelajaran dilaksanakan. Dengan demikian dapat diketahui seberapa 
jauh keberhasilan program pembelajaran yang diberikan dapat dicapai. 
 
Buku Teks 
Dalam pelajaran IPS Sekolah Dasar pada kurikulum 1975, buku teks yang 
membahas khusus tentang pelajaran IPS kurikulum 1975 belum ada, kecuali 
beberapa buku IPS yang telah diterbitkan Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar 
(P3D). Buku-buku yang diterbitkan oleh P3D tersebut dapat dijadikan sebagai 
sumber pelajaran karena prinsip dan penyusunannya relavan dengan kurikulum 
1975. Untuk memenuhi kekurangan sumber pokok bahasan pelajaran, guru dapat 
menggunakan sumber buku lain yang masih relavan. Lalu guru juga dapat 
memasukkan masalah-masalah yang aktual dan dirasa sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan sesuai dengan pokok bahasan yang sedang diajarkan. 
 
Peran Guru 
Pada hakikatnya guru pada kurikulum apapun merupakan salah satu elemen 
terpenting dalam tercapainya dan juga suksesnya visi, misi serta tujuan di setiap 
kurikulum tertentu. Guru dari waktu kewaktu tidak berubah tetap merupakan 
seseorang yang digugu dan ditiru dalam segala ucapan dan tindakannya, maka ada 
pepatah guru semboyan dari Ki Hajar Dewantara, “ Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing 
Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani “ maksudnya bahwa guru itu menjadi 
teladan dan pembimbing juga pemberi motivasi kepada anak didiknya. Begitu 
besarnya peran guru sehingga pemerintah selalu mengupayakan  kesejahteraannya 
karena guru harus selalu memiliki sikap profesional agar dalam mendidik anak 
bangsa bisa maksimal dan menghasilkan generasi muda yang dapat mengisi 
kemerdekaan ini dengan baik. Tidak terkecuali pada kurikulum 1975, guru masih 
menjadi titik pusat dalam proses transformasi ilmu terhadap anak didik disekolah. 
Didalam kurikulum ini (kecerdasan dan ketrampilan), pengetahuan dan sikap 
dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum ini mengenal 
berbagai tingkatan tujuan pendidikan : tujuan institutionil (tujuan yang secara umum 
harus dicapai oleh keseluruhan program sekolah tersebut), tujuan kurikuler (tujuan 
yang pencapaiannya dibebankan kepada program sesuatu bidang pelajaran), dan 
tujuan instruksionil (tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada suatu program 
pengajaran sesuatu bidang pelajaran). Makin kecil suatu satuan bidang pelajaran 
makin khusus suatu rumusan tujuan.Setiap guru dan petugas-petugas pendidikan 
lainnya hendaknya benar-benar mendalami setiap tujuan yang telah ditetapkan agar 
dapat memahami jenis kegiatan belajar yang perlu direncanakan bagi tercapainya 
tujuan tersebut. Agar maksud penyusunan rencana kegiatan belajar yang fungsionil 
dan efektif tercapai kurikulum ini mengharuskan setiap guru untuk menggunakan 
teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan PPSI (Prosedur 
Pengembangan Sistem Instruksionil). PPSI adalah sistem yang saling berkaitan dari 
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satu instruksi yang terdiri atas urutan, desain tugas yang progresif bagi individu 
dalam belajar. Oemar Hamalik mendefinisikan PPSI sebagai pedoman yang disusun 
oleh guru dan berguna untuk menyusun satuan pelajaran. Kurikulum 1975 yang 
telah dibakukan sebagai berikut : 
1. Tujuan-tujan Institusionil dan Struktur Program Kurikulum yang terdapat dalam 

batang tubuh Keputusan Menteri. 
2. Garis-garis Besar Program Pengajaran yang meliputi : 

2.1. Rumusan tujuan-tujuan kurikuler setiap bidang pelajaran (bidang studi). 
2.2. Tujuan-tujuan instruksionil umum yang secara bertahap harus dicapai oleh 

setiap bidang pelajaran. 
2.3. Pokok-pokok bahasan untuk setiap bidang pelajaran yang secara 

berencana dari tahun ketahun harus diajarkan. 
3. Penjelasan umum pelaksanaan, yang berisi beberapa pengetian dan petunjuk 

bagaimana menggunakan kurikulum tersebut dan 
4. Pedoman-pedoman khusus tentang pelaksanaan sistem kurikulum ini untuk 

setiap bidang pelajaran serta pedoman tentang sistem penilaian, program  
 
bimbingan dan penyuluhan, dan administrasi dan supervisi pendidikan. 

Keempat bagian tersebut secara terintegral harus dipelajari oleh guru, Kepala 
sekolah dan petugas-petugas pendidikan lainnya karena dengan mempelajarai 
kesemuanya itu maka akan dapat memahami dan melaksanakan kurikulum 
ini.Beberapa hal khusus yang terdapat pada kurikulum 1975 yaitu: kurikulum ini 
menganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan, Kurikulum ini menganut 
pendekatan integratif dalam arti setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti 
dan peranan untuk menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih akhir, 
Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum ini tidak hanya dibebankan kepada 
mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila di dalam pencapaianny melainkan juga 
kepada bidang pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah, Geografi, Ekonomi), 
dan Pendidikan Agama, dan Kurikulum ini menekankan kepada efisiensi dan 
efektivitas penggunaan dana, daya, dan waktu.Kurikulum ini berorientasi pada guru 
hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran 
dikelas, metode-metode ceramah dan metode dikte menonjol yang digunakan oleh 
para guru. Hal ini mengakibatkan kreativitas siswa sulit untk berkembang karena 
didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam 
melaksanakan pembelajaranDalam hal ini juga selain guru menjadi pusat informasi 
yang didapatkan siswa, guru juga harus mampu menyiapkan segala kebutuhan 
bahan ajar yang akan disampaikan pada anak didik seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya yang diharapkan dengan begitu dapat terciptanya kelancaran dalam 
penyaluran pembelajaran yang berorientasi pada tujuan yang telah dibuat 
 
Penutup 
Kurikulum 1975 dirancang untuk menyempurnakan kurikulum tahun 1968 dengan 
berorientasi pada tujuan. Kurikulum ini dirancang dan disesuaikan dengan tuntutan 
masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan seiring perkembangan 
zaman. Dalam perancangannya, kurikulum dibangun oleh beberapa prinsip seperti; 
prinsip fleksibilitas program, prinsip efesiensi dan efektifitas, prinsip berorientasi 
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pada tujuan, prinsip kontinuitas, dan prisip pendidikan seumur hidup.Kurikulum 1975 
mengenal berbagai tingkat tujuan pendidikan. Yang pertama adalah ujuan 
Isntitutional, yaitu tujuan yang secara umum harus dicapai oleh keseluruhan 
program sekolah. Kedua, tujuan Kurikuler yaitu tujuan yang capaiannya dibebankan 
kepada satuan bidang pelajaran. Dan tujuan Instruksionil, yaitu tujuan yang 
pencapaiannya dibebankan kepada setiap program pengajaran suatu bidang 
pelajaran. Tujuan instruksionil merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam 
bentuk tingkah laku yang se-operasionil dan se-spesifik mungkin sehingga dapat 
diukur dalam rangka evaluasi. Semakin kecil suatu pelajaran semakin khusus 
rumusan tujuannya. Adapun metode yang digunakan dalam kurikulum 1975 adalah 
Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional atau PPSI. Pada kurikulum saat itu, 
belum ada buku teks kurikulum 1975. Pada pelajaran IPS Sekolah dasar, guru 
menggunakan buku terbitan P3D dan buku sumber lainnya yang relavan dengan 
bahasan pelajaran, guru juga dapat mengangkat masalah-masalah aktual yang 
dikaitkan dengan bahasan pelajaran. Kekurangan dari kurikulum 1975 ini menurut 
penulis guru terlalu dibuat sibuk dan siswa kurang dilibatkan secara aktif di dalam 
proses pembelajaran. Dan kelebihannya adalah; kurikulum ini berorientasi pada 
tujuan, guru dituntut untuk fokus dalam pencapaian tujuan kurikulum tersebut. Lalu 
evaluasi tidak lagi dilakukan hanya pada saat akhir semester, melainkan bisa 
dilaksanaan pada setiap saat dalam proses belajar-mengajar. 
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Bab 5 
Kurikulum 1984 
 
Anita Ayu Syahfitri, Muhammad Hasan Mubarok, Muhammad Iqbal Putra Yudia, 
Nelvi Puspita Ningrum, Nina Herlani, Sri Rahayu 
 
Pendahuluan 
Kurikulum 1984 pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum 1975 dan 
merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975, yang dimana kurikulum ini disusun 
untuk digunakan pada beberapa jenis sekolah tertentu. Suatu kurikulum disebut 
mengalami perubahan apabila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih 
komponen kurikulum antara dua periode tertentu, yang disebabkan oleh adanya 
usaha yang disengaja.53 Asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 ke 
1984 ini adalah bahwa Kurikulum merupakan seperangkat alat kegiatan 
pembelajaran yang bersifat dinamis. Oleh karena itu perlu penilaian dan 
pengembangan secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan yang 
ada di masyarakat. Ada tiga faktor utama yang tidak dapat terlepas dalam 
pengembangan kurikulum 1975 ke 1984, yaitu:54 
 
1. Nilai dasar yang merupakan falsafah dalam pendidikan  manusia seutuhnya. 
Nilai dasar inilah yang menjadi falsafah pendidikan di Indonesia yaitu, pendidikan 
manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945 seperti yang tercantum pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983. 
Dari nilai dasar inilah muncul manusia Pancasila yang diajarkan kurikulum 1984 
pada sistem pendidikan di Indonesia melalui bidang studi Pendidikan Moral 
Pancasila (PMP). Yang mana setiap jenjang pendidikan diajarkan untuk 
mengamalkan butir-butir yang terdapat di dalam Pancasila, agar nantinya siswa 
diharapkan dapat menjadi manusia yang bermoral dan berbudaya yang terkandung 
dalam butir-butir Pancasila tersebut. 
2. Fakta Empirik yang tercemin dari pelaksanaan kurikulum baik berdasarkan 
penilaian kurikulum, studi, maupun survei lainnya.  
Telah ditemukannya beberapa permasalahan berdasarkan fakta empirik yang 
diperoleh melalui penilaian terhadap kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Pertama, 
yaitu dimana terdapat unsur-unsur GBHN 1983 yang perlu ditampung dalam 
kurikulum pendidikan dasar dan menengah, adanya kesenjangan antara program 
kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Belum sesuainya 
materi kurikulum berbagai mata pelajaran dengan taraf kemampuan belajar siswa, 
dan terlalu saratnya materi pelajaran untuk beberapa mata pelajaran tertentu.  
 
 
 

 
53 Soetopo dan Soemanto, 1991, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai 
Substansi Problem Administrasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 38. 
54 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, Landasan, Program, dan Pengembangan 
Kurikulum 1984 Tingkat Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan), hlm. 1. 
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3. Landasan teori yang menjadi arahan pengembangan dan kerangka penyorotnya.  
Pengembangan kurikulum perlu berorientasi pada landasan teori yang diarahkan 
pada pendekatan proses belajar mengajar yang diarahkan agar siswa memiliki  
kemampuan untuk memproses perolehannya 
 
Dari ketiga kerangka pedoman tersebut yang menunjukkan perlunya perbaikan 
kurikulum, kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor: 0461/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983 yang menyatakan 
perlunya perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum 1984 sering pula disebut 
sebagai “kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Melalui penyusunan kurikulum 1975 
yang disempurnakan ini masalah masalah materi kurikulum yang tumpang tindih, 
pengulangan, dan terlalu padat dibenahi pada masing-masing bidang studi. 
Disamping itu, kurikulum ini memperkenalkan bidang studi baru pada semua jenis 
dan jenjang pendidikan, yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang 
pada dasarnya materi PSPB tersebut tumpang tindih dengan mata pelajaran lain 
seperti PMP dan IPS. 55 Materi bidang studi yang tumpang tindih yang terdapat pada 
kurikulum 1975 dan kemudian dilakukan perbaikan di dalam kurikulum 1984 dapat 
digambarkan dalam bentuk skema seperti di bawah ini: 
 
  Skema 5.1 Kurikulum 1975       Skema 5.2 Kurikulum 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi, pada skema kurikulum tahun 1975 dimana terlihat beberapa bidang studi yang 
materinya tumpang tindih, yaitu pada bidang studi Pendidikan Moral Pancasila 
(PMP) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang mana kedua bidang studi tersebut di 
dalamnya terdapat materi yang diajarkannya dobel atau sama, dan terjadi 
pengulangan yaitu materi tentang Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). 
Maka, setelah dilakukannya perbaikan kurikulum tahun 1975 dan diberlakukannya 
kurikulum 1984, semua bidang studi yang tumpang tindih tersebut akhirnya dibuatlah 
bidang studi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) secara terpisah, berdiri 
sendiri, dan tidak dobel dengan bidang studi lain agar lebih efektif. 
 

 
55 Wardiman Djojonegoro, 1996, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, 
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 502. 
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Salah satu permasalahan yang terdapat pada kurikulum 1975 yaitu pendekatan 
proses belajar mengajar yang sudah tidak lagi relevan. Untuk itu Kurikulum 1984 ini 
banyak dipengaruhi oleh aliran humanistik, yang memandang anak didik sebagai 
individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah, dan meneliti 
lingkungannya. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati 
sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut 
Cara Siswa Belajar Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Oleh sebab itu 
kurikulum 1984 menggunakan pendekatan proses, disamping tetap menggunakan 
orientasi pada tujuan. Kurikulum 1984 mengusung process approach. Secara umum 
dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 di antaranya adalah sebagai 
berikut : 56 
 
1. Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung kedalam 

Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada saat itu adalah masa 
pemerintahan Orde Baru yang mengedepankan pembangunan Nasional, begitu 
pula pada struktur kurikulum pada masa itu berdasarkan ketetapan Garis Besar 
Haluan Negara. Berikut GBHN yang digunakan di dalam perubahan kurikulum. 
 
 Tabel 5.1 GBHN yang digunakan pada kurikulum 1975 dan 1984 
 

Kurikulum 1975 Kurikulum 1984 
Lahir berdasarkan tuntutan ketetapan MPR 
No IV/MPR/1973 GBHN 1973, dengan 
tujuan pendidikan “membentuk manusia 
Indonesia untuk pembangunan  Nasional di 
berbagai bidang.  
 
 

Kurikulum 1984 sebagai bentuk 
penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang 
mana setelah adanya GBHN tahun 1983 
yang belum tertampung di kurikulum 
1975. Berdasarkan ketetapan MPR NO. 
II/MPR/1983 yang dimana salah satu isi 
dari pasalnya membahas mengenai “pola 
dasar pembangunan Nasional”57 
 
Berlakunya kurikulum 1984 berdasarkan 
juga pada keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor: 0461/U/1983 
tanggal 22 Oktober 1983 yang 
menyatakan perlunya perbaikan 
Kurikulum Pendidikan Dasar dan 
Menengah di Lingkungan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan 

 
Lahirnya kurikulum 1984 ini dengan memadukan unsur dalam GBHN 1983, 
aspek yang disempurnakan antara lain pelaksanaan PSPB, penyesuaian tujuan 
dan struktur program kurikulum, pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan 
dan keserasian antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan pelaksanaan 

 
56 M. Al-Lueng Daneuny, Sejarah Kurikulum, diakses https://www.academia.edu/ 
4089455/Sejarah_Kurikulum pada tanggal 13 Desember 2016 pukul 18:08 hlm. 90.  
57 Diakses melalui http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/83TAPMPR-II.pdf pada tanggal 13 
Desember 2016 pukul 20:52. 
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pelajaran berdasarkan kerundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan 
belajar masing-masing peserta didik. 

2. Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan 
kemampuan anak didik.  
Jadi pada kurikulum 1975, terdapat ketidaksesuaian materi kurikulum berbagai 
mata pelajaran dengan taraf kemampuan belajar siswa. Yaitu, dilihat dari 
pendekatan pembelajaran yang digunakan dianggap sudah tidak relevan lagi 
dengan kondisi siswa pada masa itu. 

3. Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di 
sekolah.  

4. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang.  
Kurikulum 1975 ini banyak termuat materi doubel yang harus diajarkan dalam 
satu bidang studi, karena pada saat itu kurikulum lebih menekankan pada 
efisiensi dan efektifitas dalam hal daya dan waktu. Jadi, biar lebih efektif 
waktunya banyak bidang studi yang dobel materinya pada saat itu. 

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.  
Pada kurikulum 1975, sebenarnya materi  tentang Pendidikan Sejarah 
Perjuangan Bangsa sudah diajarkan. Akan tetapi masih bercampur dengan 
bidang studi yang lain. Pada kurikulum 1984 ini bidang studi PSPB sudah berdiri 
sendiri dan diajarkan di seluruh tingkat jenjang pendidikan. 

6. Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan 
perkembangan lapangan kerja. 
Siswa disini sehubungan dengan kebutuan masyarakat yang semakin meningkat 
akan tenaga kerja terampil pada tingkat sekolah menengah, maka pendidikan di 
SMA untuk memberikan kemampuan bagi siswa untuk turun ke dunia kerja.58 
Maka sekolah mengadakan studi baru atau yang biasa kita sebut dengan 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 

Kurikulum 1984 ini tidak mengalami perubahan sejalan dengan kebijaksanaan 
pemerintah untuk tidak mengubah kurikulum tertulis seandainya perubahan atau 
penyempurnaan kurikulum tertulis tersebut belum memberikan jaminan adanya 
perubahan dalam proses dan hasil pendidikan. Perubahan atau penyempurnaan 
kurikulum pada saat itu belum berhasil memperlihatkan dampaknya terhadap 
peningkatan mutu pendidikan, karena dianggap bukan merupakan kebijaksanaan 
yang tepat untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.59 Jadi, perubahan 
kurikulum hanya dianggap sebagai dari bentuk penyesuaian kegiatan pembelajaran 
seiring perkembangan jaman. Sedangkan dampak yang dimunculkan terhadap mutu 
pendidikannya sendiri kurang terlihat, sebab dari tenaga pendidiknya sendiri 
dibutukan kualitas yang baik. Apabila kurikulum terus diperbaiki, akan tetapi kualitas 

 
58 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, Landasan, Program, dan Pengembangan 
Kurikulum 1984 Tingkat Sekolah Menengah Atas (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan), hlm. 4. 
59 Wardiman Djojonegoro, Op.Cit, hlm. 503. 
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dari pendidiknya sendiri tidak diperbaiki akan mempengaruhi peningkatan mutu 
pendidikan. 
 
Konteks Sosial Politik dan Ekonomi 
Kurikulum 1984 sering pula disebut sebagai “kurikulum 1975 yang disempurnakan”. 
Melalui penyusunan kurikulum 1975 yang disempurnakan ini masalah masalah 
materi kurikulum yang tumpang tindih, pengulangan, dan terlalu padat dibenahi pada 
masing-masing bidang studi.60Pada kurikulum 1975 yang mengusung jiwa Pancasila 
didalam materi pembelajaran sejarah. Kurikulum ini cukup bertahan lama selama 
Sembilan tahun yang kemudian berubah menjadi kurikulum 1984.61 Kurikulum 1984 
menekankan sektor pendidikan harus mendukung pembangunan bangsa di segala 
bidang. Disamping itu, kurikulum ini memperkenalkan bidang studi baru pada semua 
jenis dan jenjang pendidikan, yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) 
yang pada dasarnya materi PSPB tersebut tumpang tindih dengan mata pelajaran 
lain seperti PMP dan IPS.62 Pengembangan kurikulum Pendidikan 1984 sebagai 
penyempurnaan dari kurikulum 1975 didasarkan pada berberapa pertimbangan. 
 
Dilihat dari segi politik, adanya penembakan misterius atau sering disingkat Petrus 
(Operasi Clurit) adalah suatu operasi rahasia dari Pemerintahan Suharto yang 
dimulai pada tahun 1982 untuk menekan angka kriminalitas yang begitu tinggi pada 
saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan 
terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman 
masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak 
pernah tertangkap, karena itu muncul istilah "petrus" atau penembakan misterius. 
Kurikulum 1975 diubah dengan kurikulum 1984 ketika adanya pergantian Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang merupakan 
seorang ahli sejarah Indoesia,yang ditandai dengan adanya perubahan dalam 
kebijakan politik dengan ditetapkan TAP MPR No.II/MPR/1983 dimana dinyatakan 
perlunya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai mata pelajaran 
wajib di semua jenjang pendidikan dari sejak Sekolah Dasar (SD) sampai dengan 
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA).63 Ide dasar yang diinginkan pemerintah 
memasukkan mata pelajaran PSPB adalah agar murid mengenal sejarah bangsanya 
sendiri dengan lebih baik dan siswa dapat mengambil pelajaran dari peristiwa 
sejarah. Oleh karena itu, pelajaran sejarah pada waktu itu tidak hanya dihafal, 
melainkan dibuat menarik agar tumbuh semangat kebangsaan pada peserta didik. 
Namun, adanya perubahan kurikulum 1975 ke 1984 juga tidak terlepas dari peran 
Dr. Daoed Joesoef yang merupakan Menteri Pendidikan tahun 1978 sampai 1983. 

 
60 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1984. Landasan, Program dan 
Pengembangan. Dokumentasi (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 
dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Prasarana), hlm.2. 
61 Wira, Syafutra. Implementasi Kebijakan Nugroho Notosusanto dalam pengajaran Sejarah 
di SMA (1983-1985). Vol.12 No.1 hlm.11. 
62 Ibrahim, R & Kayadi, B. 1994. Pengembangan Inovasi dalam Kurikulum (Jakarta: 
Depdikbud), hlm. 34. 
63 Peter Kasenda. 2010. Nugroho Notosusanto Di Antara Baju Sipil dan Militer (Jakarta: Balai 
Pustaka), hlm.19. 
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Beliaulah yang melahirkan GBHN 1978 dan 1983. Pada saat Daoed Joesoef 
menjadi Menteri Pendidikan Nasional, kurikulum terjadi perubahan yaitu masuknya 
unsur kebudayaan dalam pendidikan nasional. Beliau yang memiliki pemikiran 
mengenai konsep pendidikan humaniora dan kebudayaan yaitu pendidikan yang 
dapat mengembangkan unsur-unsur kepribadian manusia secara menyeluruh dan 
utuh, sehingga terdapat keseimbangan antara pendidikan intelektual dengan 
pendidikan moral serta estetika. Kepemimpinan Daoed Joesof dikenal dengan 
Kurikulum 1984 yang menggantikan Kurikulum 1975. Kurikulum 1984 disusun 
setelah pemerintahan Orde Baru berjalan dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa. 
Banyak kebijakan yang dikeluarkan demi memantapkan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan.64 Selain itu, diikuti dengan pembentukan Komisi 
Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) yang diketuai oleh Dr. Slamet Iman 
Santoso dan wakil ketua Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Hasil karya dari komisi 
tersebut yang berupa laporan pada tahun 1980, merupakan masukan yang sangat 
berarti dalam usaha penyusunan Udang-Undang Pendidikan Nasional yang baru 
untuk menggantikan UU No.4 Tahun 1950. Yang kemudian dilengkapi pula dengan 
TAP MPR No. IV/1983. Maka lahirlah kurikulum 1984. Dengan salah satu ciri yang 
utama yakni Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang diceuskan oleh Dr. Conny R 
Seniawan yang merupakan Rektor IKIP Jakarta, yang sebelumnya telah 
dieksperimenkan dikabupaten Cianjur, Jawa Barat tahun 1980. Dan pada tahun 
1984 diperoleh hasil yang cukup  positif, mulai dari meningkatnya mutu proses 
belajar mengajar di sekolah, dan tingkat prestasi siswa, sampai pada perubahan 
perilaku penilik, kepala sekolah, dan guru-guru.65 
 
Kemudian, jika dilihat dari segi ekonomi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 
Indonesia yang spektakuler selama dasawarsa 1970-an, tidak berhasil menciptakan 
fundamen ekonomi nasional yang kuat. Hal ini dikarenakan dua pilar utama 
pembangunan yaitu ekspor migas dan utang luar negeri, sehingga ketika dunia 
mengalami krisis ekonomi dan turunnya harga minyak secara drastis di awal 
dasawarsa 1980-an, perekonomian Indonesia pun terpuruk. Tingkat inflasi juga 
mengalami peningkatan, pada tahun 1983 sebesar 13,52% dan pada 1984 menjadi 
15,53% padahal pada tahun 1982 hanya 9,06%.66 Ini menyebabkan beban biaya 
hidup semakin berat. Pemerintahan Suharto menetapkan prioritas pada stabilisasi 
ekonomi, terutama penurunan tingkat inflasi yang telah mencapai 600 persen pada 
tahun 1965 dan 1966, perbaikan keuangan pemerintah, dan rehabilitasi basis-basis 
ekonomi yang produktif. Pengoperasian kekuatan-kekuatan pasar digalakan dari 
sebelumnya, investasi modal asing diundang masuk, dan bantuan (pinjaman) luar 
negeri dicari secara aktif. Pemerintah meneruskan proses pembangunan Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dengan tiga tujuan utama (Trilogi 
Pembangunan) yaitu Stabilisasi, Pertumbuhan, dan Pemerataan). Juga perlu dicatat 
bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan menjadi titik tolak pembangunan 
dengan tujuan ganda. Pertama, kebutuhan untuk menjamin ketersediaan pangan di 

 
64 Rakhmat, Hidayat. 2011. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Vol. 17 No.2 hlm. 5. 
65 Soedirdjo, dkk, 2010. Sejarah Pusat Kurikulum (Yogyakarta: BPPKDIKNAS), hlm.45-46. 
66 Fachry Ali, dkk. Beras, Koperasi dan Politik Orde Baru: Sebuah Biografi Bustanil Arifin 70 
Tahun (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hlm. 114-115. 
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perkotaan dengan harga yang relatif stabil; kedua, kebutuhan untuk menjaga kendali 
politik di daerah pedesaan.67 Awal dasawarsa 1980-an merupakan kondisi sulit bagi 
sebagian besar rakyat Indonesia untuk menjalani hidup kesehariannya.  Sejak awal 
orde baru pada tahun 1969, Indonesia secara konsisten telah mengejar 
swasembada beras. Hingga pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi 
beras sebanyak 25,8 ton dan mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 
1985.68 Kurang pedulinya pemerintah orde baru dalam pendidikan bisa  dilihat pada 
awal 1980-an ketika terjadi krisi minyak yang  menganggu kestabilan ekonomi. Maka 
pemerintah mengambil  kebijakan dengan mengurangi dana pendidikan. Sikap 
pemerintah orde baru ini juga sekaligus membuktikan bagaimana menempatkan 
lembaga pendidikan di bawah birokrasi negara.69 
 
Dan jika dilihat dari segi sosial budaya hasil penilaian kurikulum 1975 antara tahun 
1979 sampai dengan tahun 1981 yang juga mencakup perkembangan kehidupan 
masyarakat. Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak 
mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto melihat sistem pendidikan yang selama ini 
berat sebelah, yakni hanya menekankan pada intelektual saja, sedangkan masalah 
emosi dan religious yang membawa moralitas kurang diperhatikan, dianggap 
olehnya sebagai kecenderungan yang berbahaya. Ini hanya akan menghasilkan 
orang yang pandai tetapi jiwanya kosong.70 Karena itulah ia menawarkan gagasan 
pentingnya pendidikan humaniora, dengan tujuan untuk menciptakan orang-orang 
yang tidak hanya menguasai perkembangan sains dan teknologi saja, tetapi juga 
berbudaya dan berwatak. Serta agar dapat menekan angka kriminalitas yang 
sedang meningkat pada saat itu. Jadi, Hakekat pendidikan dalam konsep Nugroho 
Notosusanto, adalah menyeimbangkan segi kognitif, psikomotorik, dan afektif.  
Hanya saja dalam praktenya penyususnan kurikulum disesuaikan bukan atas dasar 
kebutuhan peserta didik, tetapi didasarkan pada kebutuhan penguasa, sebagai 
contoh hadirnya PSPB yang berisi dengan sejarah militer dan legitimasi kekuasaan 
pada masa orde baru. 
 
Struktur dan Isi Kurikulum 1984 
Secara umum, isi dari kurikulum 1984 mengarah pada orientasi pelajaran yang 
menekankan pada keseimbangan antara kognitif,keterampilan sikap, antara teori 
dan praktik serta menunjang akan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. 
Kualifikasi lulusan lebih jelas dan terarah pada lapangan pekerjaaan tertentu. 
Mengandung unsur peningkatan aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 
Pendidikan idiologi dalam kurikulum 1984 tetap menjadi warna yang dominan dalam 

 
67 Jullisa, An-naf. 2011 Tinjauan Analitis Terhadap Model Pembangunan Indonesia., Vol. 2, 
No. 1 hlm.8. 
68 Achmad Suryana & Sudia Mardianto (peny). Bunga Rampai Ekonomi Beras (Jakarta: 
LPEM-FEUI, 2001), hlm. xix. 
69 Sardiman dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri,., Dinamika Pendidikan Pada Masa Orde Baru 
(Kebijakan Daoed Joesoef Dan Nugroho Notosusanto) (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm.10. 
70 Peter Kasenda.op.cit. hlm. 20. 
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kurikulum. Pemerintah menetapkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran 
wajib dalam kurikulum sejak SD sampai ke perguruan tinggi. Jika Pada Kurikulum 
1975 terdapat delapan pelajaran inti, maka pada Kurikulum 1984 terdapat enam 
belas mata pelajaran inti. Mata pelajaran yang termasuk kelompok inti tersebut 
adalah: Agama, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan 
Bangsa, Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Geografi Indonesia, Geografi Dunia, 
Ekonomi, Kimia, Fisika, Biologi, Matematika, Bahasa Inggris, Kesenian, 
Keterampilan, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Sejarah Dunia dan Nasional. 
Dalam hal ini Penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan 
masing-masing. Dalam kurikulum 1984 ini adanya penambahan mata pelajaran 
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. Dengan adanya mata pelajaran PSPB 
memperkuat bukti bahwa kurikulum tidak mungkin lepas dari kekuasaan. Karena 
pada saat itu menteri pendidikan yang menjabat adalah Prof. Dr. Nugroho 
Notosusanto yang merupakan seorang ahli sejarah Indoesia. Yang ditandai dengan 
adanya perubahan dalam kebijakan politik dengan ditetapkan TAP MPR 
No.II/MPR/1983 dimana dinyatakan perlunya Pendidikan Sejarah Perjuangan 
Bangsa (PSPB) sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. 
 
1. Struktur Kurikulum SD,SMP,SMA dan SMK Tahun 1984 
Pada kurikulum 1984, di tingkat SD, lebih menekankan pada tujuan SD yaitu 
mendidik murid agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila 
yang mampu membangun dirinya sendiri dan ikut bertanggung jawab terhadap 
pembangunan bangsa, memberi bekal kemampuan yang diperlukan oleh murid 
untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan memberi bekal 
kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai 
dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan. Sedangkan, tujuan kurikulum 
SMP 1984 tidak jauh berbeda dengan kurikulum SD 1984 dimana tujuan pendidikan 
SMP untuk mendidik siswa menjadi manusia pembangunan dan warga negara 
indonesia yang berpedoman pada pancasila dan UUD 1945, memberikan bekal 
kemampuan yang diperlukan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke 
lembaga pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan bekal keterampilan dasar 
untuk memasuki kehidupan di masyarakat sesuai dengan minat, kemampuan, dan 
lingkungannya. Dan pada kurikulum SMA 1984 mempunyai tujuan pendidikan untuk 
mendidik para siswa agar menjadi manusia pembangunan dan warga negara 
Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, memberi bekal 
kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di 
perguruan tinggi terutama di universitas dan institut, memberi bekal kemampuan 
yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi, 
akademik, politeknik, program diploma atau program lainnya yang setingkat, dan 
memberi bekal kemampuan bagi siswa yang akan terjun ke dunia kerja setelah 
menyelesaikan pendidikannya. Kemudian yang terakhir adalah Kurikulum SMK 
1984. Kurikulum ini disusun agar lulusan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. 
Berlakunya kurikulum ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No.0461/U/1983 tentang penyederhanaan organisasi kurikulum. Pada 
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tahun 1985 ditetapkan pula Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No.0289a/U/1985, tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama 
(SMKTP) dan Kepmen No.0289b/U/1985 tentang kurikulum Sekolah Menengah 
Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) sebagai pengganti kurikulum sebelumnya. 
Kurikulum SMKTA disusun dengan mengacu pada klasifikasi jabatan tingkat 
menengah yang ada dan yang diperkirakan akan dibutuhkan dalam masyarakat. 
Struktur Kurikulum SD 1984 memiliki kurikulum yang sama dengan kurikulum SD 
1975. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. 
Pendekatan spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan 
ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Jumlah mata pelajaran 
bertambah menjadi 11 dengan adanya tambahan mata pelajaran Pendidikan 
Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Bahasa Daerah. Namun mata pelajaran 
PSPB untuk SD tidak diberikan di setiap catur wulan tetapi diberikan pada setiap 
catur wulan III. Mata Pelajaran Bahasa Daerah hanya berlaku untuk sejumlah di 
daerah Indonesia seperti provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 
Bali.Program SD dilaksanakan selama enam tahun dan setiap tahunnya terdiri dari 
tiga caturwulan. Susunan Program Kurikulum SD dapat dilihat dibawah ini. 
 

Tabel 5.2 Susunan Program Pengajaran Kurikulum SD Tahun 1984 
 

No Bidang Studi Kelas Jumlah I II III IV V VI 
1.  Pendidikan Agama 2 2 2 2 3 3 14 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 10 
3. PSB 1) 1 1 1 1 1 1 6 
4. B.Indonesia 2) 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 48/42 
5. IPS - - 2 3 2 2 9 
6. IPA 2 2 3 4 4 4 19 
7. Matematika 6 6 6 6 6 6 36 
8. Olahraga dan Kesehatan 2 2 3 3 3 3 16 
9. Kesenian 2 2 3 4 4 4 19 
10. Keterampilan Khusus 2 2 4 4 4 4 20 
11. Bahasa Daerah 3) 2 2 2 2 2 2 12 
 

Jumlah 
26/2

7 
(28) 

26/2
7 

(28) 

33/3
4 

(35) 

36/3
7 

(38) 

36/3
7 

(38) 

36/3
7 

(38) 

193/19
9 

(205) 
Sumber : Pusat Kurikulum dan Perbukuan.1984.Sekolah dasar 1984: 

Landasan,Program dan Pengembangan.Jakarta:Depdikbud 
Keterangan: 

1. Diberikan setiap caturwulan III 
2. Pada Caturwulan I dan II diberikan 7 jam / minggu 
3. Daerah/ sekolah yang memberikan bidang studi Bahasa Daerah 

 
Kemudian pada tingkat SMP memiliki struktur kurikulum yang tidak jauh berbeda 
dengan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1975 dimana terdapat 3 program 
yaitu Program Pendidikan Umum, Program Pendidikan Akademis, dan Program 
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Pendidikan Ketrampilan. Pertama, Pada kelompok Program Pendidikan Umum 
bertambah satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan 
bangsa (PSPB). Program pendidikan umum terutama dimaksudkan untuk memenuhi 
tujuan SMP yang pertama, yaitu mendidik manusia pembangunan sebagai warga 
negara Indonesia yang ber-Pancasila dan UUD 1945. Program pendidikan umum 
wajib diikuti oleh semua siswa dan lebih ditekankan pada penanaman sikap atau 
afektif. Kedua, Program Pendidikan Akademis. Program ini dimaksudkan untuk 
memenuhi tujuan SMP yang kedua, yaitu memberikan bekal kemampuan yang 
diperlukan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke lembaga yang lebih tinggi.  Dan 
Program pendidikan akademis wajib diikuti oleh semua siswa dan lebih diarahkan 
pada pemahaman kemampuan akademis. Ketiga, Program pendidikan keterampilan. 
Program ini dimaksudkan untuk memenuhi tujuan SMP yaitu memberikan bekal 
keterampilan dasar untuk memasuki kehidupan di masyarakat. Mata pelajaran yang 
masuk dalam kelompok Pendidikan Keterampilan di kurikulum SMP 1984 
mengalami perubahan dibandingkan kurikulum SMP 1975Jika dalam kurikulum SMP 
1975 terdapat mata pelajaran yang dikategorikan sebagai pilihan terikat dan pilihan 
bebas yang diberikan secara bergantian pada semester ganjil dan genap maka 
dalam dalam kurikulum. SMP 1984 hanya terdapat mata pelajaran yang dinamakan 
Pendidikan Keterampilan yang diberikan pada tiap semester di setiap kelas. 
Program pendidikan keterampilan disajikan selama enam semester dengan beban 
belajar empat jam pelajaran per minggu dan wajib diikuti oleh semua siswa serta 
disajikan dalam bentuk paket pilihan. Paket pilihan yang disediakan mencakup sub 
bidang studi jasa, teknik, pertanian, kerajinan, dan maritim. Di samping itu, 
pendidikan keterampilan diarahkan pula pada usaha menumbuhkan minat dan 
apresiasi terhadap pekerjaan yang menggunakan tangan. Susunan Program 
Kurikulum SMP dapat dilihat dibawah ini. 

Tabel 5.3 Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMP Tahun 1984 
 

Program 
Pendidikan No Bidang Studi 

Kelas 
Jumlah I II III 

1 2 3 4 5 6 

Pendidikan Umum 

1 
2 
3 
4 
5 

Pendidikan Agama 
PMP 
Pendidikan Sejarah 
Perjuangan Bangsa 
Pendidikan Jasmani 
Pendidikan Kesenian 

2 2 2 2 2 2 12 
2 2 2 2 2 2 12 
- 2 - 2 - 2 6 
3 3 3 3 3 3 18 
2 2 2 2 2 2 12 

Sub Jumlah 9 11 9 11 9 11 60 

Pendidikan 
Akademis 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

Bahasa Indonesia 
Bahasa Inggris 
Bahasa Daerah 1) 
IPS 
Matematika 
IPA 
a. Biologi 
b. Fisika 

5 5 5 5 5 5 30 
4 4 4 4 4 4 24 

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (12) 
4 4 4 4 4 4 24 
6 4 6 4 6 4 30 

3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 3 3 3 18 

Sub Jumlah 25 
(27) 

23 
(25) 

25 
(27) 

23 
(25) 

25 
(27) 

23 
(25) 

144 
(156) 

Pendidikan 
Keterampilan 

12 Pendidikan Keterampilan2) 
4 4 4 4 4 4 24 

Jumlah Jam Pelajaran Per Minggu 38 
(40) 

38 
(40) 

38 
(40) 

38 
(40) 

38 
(40) 

38 
(40) 

228 
(240) 

Sumber : Pusat Kurikulum dan Perbukuan.1984.Sekolah dasar  
1984: Landasan, Program dan Pengembangan. Jakarta: Depdikbud. 
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Selain itu pada tingkat SMA Struktur kurikulum SMA 1984 mengalami perubahan 
yang cukup mendasar dibandingkan dengan kurikulum SMA 1975.  Dalam kurikulum 
SMA tahun 1984 terdapat program inti dan program pilihan. Program inti adalah 
program yang harus diikuti oleh semua siswa, sedangkan program pilihan 
merupakan program penjurusan. Kalau semula pada Kurikulum 1975 terdapat 3 
jurusan di SMA, yaitu IPA, IPS dan Bahasa maka dalam Kurikulum 1984 jurusan 
dinyatakan dalam program A dan B. Peserta didik baru memilih jurusan yang 
dinamakan Program Pilihan pada saat mereka naik ke kelas II dan bukan pada 
semester II.Program A adalah program yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan 
SMA yang kedua, yakni memberikan bekal kemampuan yang diperlukan untuk 
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program A ini disajikan dalam bentuk 
program-program yang di sesuaikan dengan persyaratan kelompok-kelompok studi 
pada pendidikan tinggi. Program A terdiri dari. A1: penekanan pada mata pelajaran 
Fisika, A2: penekanan pada mata pelajaran Biologi, A3: penekanan pada mata 
pelajaran Ilmu-Ilmu Sosial dan A4: penekanan pada mata pelajaran Bahasa dan 
Budaya. Susunan Program A Kurikulum SMA dapat dilihat dibawah ini. 
 
            Tabel 5.4 Susunan Pengajaran Program A Kurikulum SMA Tahun 1984  

(Program Inti Dan Program Ilmu-Ilmu Biologi) 
 

Jenis 
Program Mata Pelajaran 

Beban Belajar (Kredit) 
Kelas/Semester Jumlah 

Beban 
Belajar 

% I II III 
1 2 3 4 5 6 

Program 
Inti 

 1   Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 12 

60 

 2   Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 12 
 3   Pendidikan Sejarah  
Perjuangan Bangsa 2 - 2 - 2 - 6 

 4   Bahasa dan Sastra Indonesia 4 4 3 3 2 2 18 
 5   Sejarah Nasional Indonesia  
 dan Sejarah Dunia 3 3 2 2 2 2 14 

 6   Ekonomi 3 3 - - - - 6 
 7   Geografi - - 2 2 3 3 10 
 8   Pendidikan Olahraga  
danKesehatan 
 

2 2 2 2 - - 8 

 9   Pendidikan Seni 2 3 2 2 - - 10 
10  Pendidikan Keterampilan 2 4 2 2 - - 10 
11  Matematika 4 4 - - - - 8 
12  Biologi 3 3 - - - - 6 
13  Fisika 2 2 - - - - 4 
14  Kimia 2 2 - - - - 4 
15  Bahasa Inggris 3 3 - - - - 6 

Sub Jumlah 37 37 19 17 13 11 134 

Program 
Pilihan 

16  Matematika - - 4 4 6 6 20 

40 

17  Biologi - - 4 6 7 5 22 
18  Fisika - - 4 4 4 4 16 
19  Kimia - - 4 4 5 5 18 
20  Bahasa Inggris - - 3 3 3 3 12 

Sub Jumlah - - 19 21 25 23 88 
Jumlah Beban Belajar (Kredit) 37 37 38 38 38 34 222 100 

 
Sumber:Pusat Kurikulum dan Perbukuan.1984.Sekolah dasar  

1984: Landasan, Program dan Pengembangan. Jakarta: Depdikbud. 
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Tabel 5.5 Susunan Pengajaran Program A Kurikulum SMA Tahun 1984  
(Program Ilmu-Ilmu Fisik) 

Sumber : Pusat Kurikulum dan Perbukuan.1984.Sekolah dasar 
1984:Landasan,Program dan Pengembangan.Jakarta:Depdikbud 

 
Tabel 5.6 Susunan Pengajaran Program A Kurikulum SMA Tahun 1984  

 (Program Ilmu-ilmu Sosial) 

Jenis 
Program Mata Pelajaran 

Beban Belajar (Kredit) 
Kelas/Semester Jumlah 

Beban 
Belajar 

% I II III 
1 2 3 4 5 6 

Program 
Pilihan 

1  Ekonomi/Akuntansi - - 5 5 5 5 20 

40% 

2  Sosiologi & Antropologi - - 3 3 3 3 12 
3  Tata Negara - - 2 2 3 3 10 
4  Matematika - - 3 4 4 3 14 
5  Bahasa Inggris - - 3 5 6 6 20 
6  Bahasa Asing Lain - - 3 2 4 3 12 

Sub Jumlah - - 19 21 25 23 88 
Sumber : Pusat Kurikulum dan Perbukuan.1984.Sekolah dasar 

1984:Landasan,Program dan Pengembangan.Jakarta:Depdikbud 
 

Tabel 5.7 Susunan Pengajaran Program A Kurikulum SMA Tahun 1984 
(Program Pengetahuan Budaya) 

Jenis 
Program Mata Pelajaran 

Beban Belajar (Kredit) 
Kelas/Semester Jumlah 

Beban 
Belajar 

% I II III 
1 2 3 4 5 6 

Program 
Pilihan 

1  Sejarah Budaya - - 5 5 5 5 20 

40% 

2  Sastra - - 3 3 3 3 12 
3  Sosiologi & Antropologi - - 2 2 3 3 10 
4  Bahasa Inggris - - 3 4 4 3 14 
5  Bahasa Daerah - - 3 5 6 6 20 
6  Matematika - - 3 2 4 3 12 

Sub Jumlah - - 19 21 25 23 88 
Sumber : Pusat Kurikulum dan Perbukuan.1984.Sekolah dasar 

1984:Landasan,Program dan Pengembangan.Jakarta:Depdikbud 

Jenis 
Program Mata Pelajaran 

Beban Belajar (Kredit) 
Kelas/Semester Jumlah 

Beban 
Belajar 

% I II III 
1 2 3 4 5 6 

Program 
Pilihan 

1  Matematika - - 6 6 8 6 26 

40% 

2  Biologi - - 2 2 3 3 10 
3  Fisika - - 4 6 6 6 22 
4  Kimia - - 4 4 5 5 18 
5  Bahasa Inggris - - 3 3 3 3 12 

Sub Jumlah - - 19 21 25 23 88 
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Sedangkan program B disediakan sebagai sarana untuk menampung minat, bakat 
dan kemampuan siswa untuk mendalami berbagai bidang kehidupan yang ada di 
masyarakat. Program ini lebih diarahkan untuk mempersiapkan siswa-siswa yang 
akan langsung bekerja sesudah tamat SMA ataupun melalui pendidikan tambahan 
keahlian/keterampilan. Program B disajikan dalam bentuk program-program yang 
disesuaikan dengan bidang-bidang kehidupan yang ada di masyarakat. Bidang-
bidang kehidupan yang dimaksud antara lain terdiri atas teknologi industri, pertanian, 
kehutanan, jasa, kesejahteraan keluarga, maritim, budaya, dan sebagainya.  
  

Tabel 5.8 Program Pilihan B Kurikulum Sekolah Menengah Atas Tahun 1984  
 

Bidang Program Yang Dapat Dipilih Siswa 

Teknologi Industri 

- Kerajinan Keramik 
- Kerajinan Kulit 
- Otomotif 
- Instalasi Listrik 
- Elektronika 
- Pertukangan Kayu 

Komputer - Perangkat Lunak 
- Perangkat Keras 

Ppertanian dan 
Kkehutanan 

- Pertanian 
- Perikanan Darat 
- Peternakan 
- Kehutanan 

Jasa 

- Tataniaga 
- Koperasi 
- Pembukuan 
- Pariwisata 

Kesejahteraan Keluarga 
- Tataboga 
- Tatabusana 
- Tatagraha 

Maritim - Pelayaran 
- Penagkapan ikan Laut 

Budaya 

- Bahasa Daerah 
- Sastra Daerah 
- Seni Daerah 
- Sejarah Budaya 
- Bahasa Asing 

Pengetahuan Agama 

- Agama Islam 
- Agama Kristen Protestan 
- Agama Katolik 
- Agama Hindu 
- Agama Budha 

Sumber : Pusat Kurikulum dan Perbukuan.1984.Sekolah dasar 
1984:Landasan,Program dan Pengembangan.Jakarta:Depdikbud 
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Masing-masing program B terdiri dari mata pelajaran keterampilan dan pelajaran 
umum/akademi yang merupakan dasar bagi mata pelajaran keterampilan yang 
bersangkutan. Perbedaannya dengan lulusan sekolah menengah kejuruan adalah 
bahwa lulusan SMA yang memilih program B memiliki kemampuan dasar yang lebih 
luas sedangkan kemampuan kejuruannya lebih terbatas/ tidak selengkap lulusan 
sekolah menengah kejuruan. Dan pada  struktur program pendidikan SMKTA 
dikategorikan menjadi enam kelompok, yaitu: Kelompok Pertanian dan Kehutanan, 
Kelompok Rekayasa, Kelompok Usaha dan Perkantoran, Kelompok Kesehatan dan 
Kemasyarakatan, Kelompok Kerumahtanggaan, dan Kelompok Budaya. Program 
pendidikan pada sekolah kejuruan disebut program studi dan terdiri dari program inti 
dan program pilihan.  
 
Program Inti adalah program yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mengacu 
pada pencapaian tujuan nasional dalam kaitannya dengan perubahan tata nilai dan 
kehidupan masyarakat sejalan dengan perkembangan yang terus-menerus dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Program inti di SMKTP sebanyak 70%, sedangkan di 
SMKTA sebanyak 60% yang terdiri atas Mata Pelajaran Dasar Umum (MPDU) 
sebanyak 30% dan Mata Pelajaran Dasar Kejuruan (MPDK) sebanyak 30%. Dari 
seluruh program studi yang ada MPDU terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang 
wajib diikuti semua siswa dan diberikan dengan beban belajar yang sama. MPDK 
bertujuan memberikan bekal pengetahuan dasar, sikap dan keterampilan yang 
diperlukan untuk Program Pilihan. MPDK terdiiri atas mata pelajaran dasar kejuruan 
yang wajib diikuti oleh semua siswa SMKTA yang serumpun atau kumpulan program 
studi yang mempunyai MPDK yang sama.  
 
Program Pilihan adalah program yang dapat dipilih sesuai dengan bakat, minat dan 
kemampuan siswa serta kebutuhan daerah dan pembangunan. Program pilihan 
dituangkan dalam Mata Pelajaran Kejuruan (MPK). Program pilihan di SMKTP 
sebanyak 30% dan SMKTA sebanyak 40% dari seluruh program studi yang ada. 
SMKTA sudah dikembangkan sebanyak enam kelompok, 42 rumpun dengan 94 
program studi. Sementara SMKTP memiliki 12 program studi tanpa ada kelompok 
dan rumpun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 

Tabel 5.9 Susunan Kelompok dan Program Studi Kurikulum 1984  
Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama 

NO Kelompok No Program Studi Lama Keterangan 
1 Sekolah Teknik Tingkat Pertama 1 Teknik logam 3 Th  
  2 Listrik 3 Th  
  3 Automotif 3 Th  
  4 Bangunan 3 Th  
  5 Pertanian 3 Th  
  6 Perikanan Laut 3 Th  
  7 Grafiko 3 Th  
  8 Bangunan Perahu 3 Th  
  9 Ukur Kayu 3 Th  
  10 Perabot 3 Th  

2 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat 
Pertama 

1 Memasak 3 Th  
2 Menjahit 3 Th  

Sumber : Pusat Kurikulum dan Perbukuan.1984.Sekolah dasar 1984:Landasan,Program  
dan Pengembangan. Jakarta: Depdikbud. 



Page 82 of 204 
 

Model Pembelajaran Kurikulum 1984 
Cara belajar siswa aktif (CBSA) melalui sistem pembinaan professional 
dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 
khususnya pendidikan dasar. Upaya ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, 
Jawa Barat, pada tahun 1980. Setelah berjalan lima tahun diadakan penilaian 
terhadap pelaksanaan CBSA dan sistem pembinaan profesional.  Hasil penilaian ini 
menyatakan bahwa upaya ini dapat mengubah sikap para penilik dan para pembina 
lainnya, kepala sekolah, guru, dan siswa ke arah sikap yang positif, yang pada 
gilirannya dapat diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Demikian pula 
para tokoh masyarakat, wakil rakyat dari DPR/MPR, para ahli pendidikan dari dalam 
dan luar negeri, dan para pemimpin kependidikan berdasarkan pengamatan mereka 
menilai positif terhadap perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan Cianjur 
sejak dilaksanakannya upaya ini. 
 
Berdasarkan hasil penilaian itu, sambil menyadari kelemahan-kelemahan yang 
masih ada yang harus dicari jalan pemecahannya, CBSA melalui sistem pembinaan 
professional disebarluaskan ke sekolah-sekolah dasar Indonesia, dengan cara: 
pertama, penyebaran dalam rangka penelitian dan pengembangan lebih lanjut 
(replikasi) pada daerah-daerah tertentu seperti: Lombok Barat – NTB, Maros – 
Sulawesi Selatan, Binjai – Sumatera Utara, Bandar Lampung – Lampung, Sidoarjo – 
Jawa Timur, dan Karanganyar – Jawa Tengah. Kedua, penyebaran pada semua SD 
di tanah air melalui pelaksanaan Kurikulum SD yang disempurnakan. Kurikulum 
tersebut menganut pendekatan CBSA dan berpedoman pada sistem pembinaan 
profesioanal guru. Penyebarluasan CBSA melalui sistem pembinaan professional ini 
sesuai dengan amanat Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis 
Besar Haluan Negara di sektor pendidikan yang antara lain menekankan: 
peningkatkan kualitas manusia Indonesia; peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis 
pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah 
tingkat pertama; dan dikembangkannya iklim belajar-mengajar yang dapat 
menimbulkan rasa percaya diri sendiri serta sikap perilaku yang inovatif dan kreatif. 
 
CBSA Melalui Sistem Pembinaan Profesional Asas-asas yang Mendasar  
Apa yang dimaksud dengan belajar aktif itu? 
CBSA adalah suatu proses kegiatan belajar dimanapeserta didik sangat  berperan 
dan berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Belajar aktif lebih 
mengacu kepada kegiatan mental daripada kegiatan fisik.  CBSA sendiri 
menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Guru tidak lagi hanya menuangkan 
semua informasi yang dimilikinya kepada peserta didik. Tetapi disini guru 
memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk menemukan fakta dan informasi 
kemudian mengolah dan mengembangkannya. CBSA diterapkan agar dapat 
menghasilkan anak yang mampu berfikir secara aktif, mengajukan pertanyaan, 
mengemukakan pendapat, menilai suatu hasil atau pembuktian, memecahkan 
masalah, dan bertanggung jawab dalam kegiatan belajarnya sehingga dapat belajar 
dari guru, bahan pengajaran, teman sebaya, dan lingkungannya secara lebih efektif. 
Orientasi Kurikulum 1984 adalah tujuan instruksional. Tujuan tersebut didasari 
pandangan bahwa sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif memberikan 
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pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas. Oleh 
karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus 
dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Sejumlah kemampuan atau 
keterampilan belajar mengajar yang merupakan unsur utama belajar aktif 
 
1. Mengerti tujuan dan fungsi belajar 

Para guru dan siswa perlu memahami konsep-konsep mendasar dan cara 
belajar yang sangat penting bagi perkembangan siswa di SD. Bersumber hanya 
pada kurikulum dan buku teks yang belumlah memadai. Ada sejumlah gagasan 
dan proses yang berkaitan dengan kurikulum sebagai suatu keseluruhan dan 
gagasan-gagasan pokok pada sertiap bidang studi. Sebagai contoh, di dalam 
mempelajari bahasa kita harus mampu mengembangkan keterampilan yang 
berbeda dalam membaca, menulis, dan berbicara untuk tujuan yang berbeda. 
Jika para guru sudah menguasai dan mengerti tujuan-tujuan kurikulum sebagai 
satu keseluruhan dan tujuan-tujuan tiap bidang studi maka mereka dapat 
mengembangkan bahan pengajaran berdasarkan pengalaman siswa. 

2. Mengenal anak sebagai individu, mengenal minat dan kemampuan khususnya, 
serta mengenal dan membantu kesulitan belajarnya 
Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda dan memiliki 
kemampuan yang berbeda. Karena itu, melalui belajar aktif kemampuan setiap 
anak harus dapat dikembangkan secara optimal. Berbagai metode dapat 
digunakan untuk mendorong kreativitas, mengembangkan kegiatan belajar 
berdasarkan pengalaman dan minat anak, serta membantu mengembangkan 
kekuatan anak dan memperbaiki kekurangan atau kelemahan anak. 
Dengan demikian, di dalam kelas anak tidak selalu melakukan kegiatan yang 
sama atau dengan kecepatan yang sama. Anak-anak  yang memiliki 
kemampuan lebih dapat membantu temannya yang lemah. 

3. Memanfaatkan organisasi kelas dan sejumlah metode yang sesuai dengan jenis 
kegiatan yang sedang berlangsung 
Kadang-kadang seluruh kelas perlu mendapatkan informasi dan mempelajari 
keterampilan tertentu secara klasikal. Sering anak-anak dapat saling membantu 
dalam melakukan tugas belajar tertentu, kadang-kadang secara berpasangan, 
kadang-kadang dalam kelompok kecil. Sering pula setiap anak perlu 
mempraktekan keterampilan tertentu secara individual. 
Dengan cara seperti ini, anak-anak dapat mendengarkan informasi yang 
disampaikan guru, bekerja berpasangan, memecahkan masalah dalam 
kelompok atau bekerja individu. Berdasarkan pengalaman, melalui pembinaan 
professional diketahui bahwa anak-anak bekerja lebih baik jika mereka duduk 
dalam kelompok. 

4. Mengembangkan kemampuan untuk berfikir kritis dan memecahkan masalah 
baik secara mandiri maupun berkelompok 
Prinsip ini akan berpengaruh kepada guru dalam menggunakan metode 
bertanya serta diskusi kelas. Selain itu, prinsip ini dapat pula berpengaruh 
kepada guru di dalam memberikan tugas di kelas atau pekerjaan rumah. Para 
siswa, terutama pada kelas IV sampai dengan kelas VI dapat memecahkan 
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masalah melalui belajar/bekerja kelompok, namun keberhasilan tersebut sangat 
tergantung kepada jenis pertanyaan atau masalah yang dirumuskan guru. 

5. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik 
Belajar aktif dapat berjalan jika lingkungan ruang kelas cukup memadai dan 
menarik. Guru diharapkan dapat memajang hasil pekerjaan siswa, terutama 
untuk membangkitkan motivasi mereka serta siswa lainnya. Hasil pekerjaan 
yang dipajang dapat berupa karya perseorangan dan kelompok. Pajangan ini 
dapat membantu siswa lainnya dalam belajar. Pajangan dapat berupa peta, 
diagram, model benda asli, karangan, atau bahan bacaan lainnya. Ruang kelas 
dapat pula menjadi sumber bagi pengembangan minat dan keterampilan siswa, 
seperti perpustakaan kecil di pojok ataupun koleksi bahan-bahan dari siswa 
sendiri. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan kelas yang ditata dengan baik 
dapat membantu guru dalam mengajar dan siswa dalam kegiatan belajar. 
Kegiatan belajar-mengajar menjadi menarik, bukan sebaliknya, cenderung 
membosankan. 

6. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 
Belajar aktif juga merangsang siswa untuk belajar dari lingkungannya 
(lingkungan fisik, sosial, dan budaya) serta dapat mengembangkan berbagai 
keterampilan belajar (seperti bertanya, mengobservasi, mencatat, 
mengklasifikasi, dan keterampilan belajar lainnya) melalui bekerja secara 
perseorangan atau kelompok, di dalam kelas atau di luar kelas, selama jam 
belajar di sekolah atau di luar jam belajar. Bahan dari lingkungan sering dapat 
dimanfaatkan tanpa biaya dan digunakan sebagai sumber belajar. 

7. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar 
Belajar aktif membantu siswa mengembangkan diri berdasarkan pengetahuan 
yang dimiliki dan membantu mereka belajar dari kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan. Ini menuntut umpan balik yang baik dari guru kepada siswa, catatan 
guru tentang kemampuan siswa, kekuatan dan kelemahannya (tidak semata-
mata berupa nilai), serta kemampuan guru yang lebih baik tentang bagaimana 
menyusun dan memeriksa berbagai tugas dan tes yang dikerjakan siswa. 
 

Apa yang dimaksud pembinaan/bantuan profesional? 
Pembinaan berarti memberikan bantuan kepada para kepala sekolah dan guru 
dalam melaksanakan tugas mereka. Bantuan ini pada umumnya berbentuk gagasan 
dan nasihat, tetapi dapat pula berupa bahan atau alat bantu belajar-mengajar.  
Guru-guru dapat menerima bantuan dari penilik, kepala sekolah, sesama guru, dan 
masyarakat. Kepala Sekolah dan penilik dapat menerima bantuan melalui pentaran 
dari tim pembina di tingkat kantor wilayah kabupaten atau provinsi. Mereka juga 
dapat saling membina antar-mereka dan berbagi gagasan antar sekolah, mereka 
pun membutuhkan dukungan dari masyarakat. Sekolah Pendidikan Guru (SPG) 
hendaknya merupakan bagian dari sistem pembinaan professional. Mereka dapat 
belajar dari SD tempat praktek pengalaman lapangan dan merasa ikut bertanggung 
jawab membina sekolah-sekolah itu. SPG memiliki potensi untuk berkembang 
menjadi model pelaksanaan CBSA yang baik serta pusat sumber belajar bagi SD 
dan guru-gurunya.  
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Peran Guru dalam Kurikulum  
Keberhasilan pelaksanaan CBSA dan sistem pembinaan professional di daerah-
daerah ditentukan oleh peran para guru, kepala sekolah, penilik, dan para pembina 
lainnya, orang tua siswa serta masyarakat. Peran para pelaksana pendidikan di 
lapangan sangat penting dalam merencanakan dan melaksakan program seperti: 
pembahasan masalah-masalah yang dihadapi; pengembangan dan penyebaran 
gagasan-gagasan baru serta pengembangan bahan-bahan pengajaran dan alat 
bantu belajar mengajar serta pemanfaatan sumber-sumber yang berlangsung di 
tingkat sekolah, KKG (Kelompok Kerja Guru), PKG (Pusat Kegiatan Guru), dan 
wadah-wadah pembinaan lainnya.Sasaran yang terpenting dari semua upaya ini 
adalah bagaimana agar gagasan-gagasan baru itu dapat dilaksanakan dalam proses 
belajar mengajar di kelas. Dalam penyebaran CBSA dan sistem pembinaan 
professional, dirasakan betapa langka buku-buku yang memberikan informasi 
ataupun petunjuk tentang pelaksanaan CBSA dan sistem pembinaan professional. 
Karena itu, untuk membantu para guru, kepala sekolah, penilik, dan para pembina 
lainnya dalam menerapkan dan mengembangkan lebih lanjut upaya ini telah 
disusun: 
 
1. Buku “Belajar Aktif melalui Pembinaan Profesional” (Bagaimana memulai dan 

melaksanakannya).  
Buku ini berisi tentang pengertian-pengertian dasar tentang CBSA dan sistem 
pembinaan professional yang sangat penting bagi para pengambilan keputusan 
dan pelaksana.  

2. Buku Panduan “Kelompok Kerja Guru” (KKG).  
Buku ini memberikan petunjuk bagaimana mengaktifkan para guru dan pembina 
dalam kegiatan di tingkat sekolah, KKG, maupun PKG maupun pada wadah-
wadah pembinaan lainnya. Diharapkan pula agar buku ini dapat memberikan 
inspirasi kepada para pembaca agar dapat mengembangkan gagasan dan 
kegiatan yang sesuai dengan keadaan lingkungan masing-masing. 
 

Tujuan diadakannya buku panduan ini antara lain adalah: untuk memberikan bekal 
bagi para guru dan pembina yang belum begitu lama melaksanakan CBSA dan 
sistem pembinaan professional, serta memberikan bahan-bahan yang dapat 
dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi para guru dan pembina yang telah cukup 
berpengalaman dalam melaksanakan upaya ini.  
 
Kekurangan Kurikulum 1984 
Sebagaimana halnya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, maka kurikulum 
1984 mempunyai kelemahan-kelemahan umum yaitu terlalu sentralistik sehingga 
memerlukan penyesuaian di daerah-daerah. Sayang sekali, kemampuan daerah 
untuk melengkapi kurikulum tersebut sangat terbats, demikian pula para guru, para 
penilik dan pejabat-pejabat lainnya tidak dipersiapkan secara menyeluruh dan 
matang untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Demikian pula keterbatasan dana 
untuk melaksanakan kurikulum tersebut merupakan kendala-kendala klasik yang 
telah membatasi keberhasilan pelaksanaan kurikulum tersebut. Salah satu unsur 
yang membatasi keberhasilannya antara lain mutu para guru tidak sesuai dengan 
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yang diharapkan. Pada kurikulum 1984 proses belajar lebih menekankan pada pola 
pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang 
mempehatikan isi pelajaran tersebut. Hal ini terjadi karena berkesesuaian dengan 
pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang lebih 
mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. Akibatnya, pada saat itu 
dibentuklah Tim Basic Science yang salah satu tugasnya adalah turut serta dalam 
mengembangkan kurkulum disekolah.  
 
Penutup  
Kurikulum 1984 merupakan momentum masuknya unsur kebudayaan dalam 
pendidikan nasional. Di mana konsep mengenai pendidikan humaniora dan 
kebudayaan digambarkan dengan  pendidikan yang dapat mengembangkan unsur-
unsur kepribadian manusia secara menyeluruh dan utuh, sehingga terdapat 
keseimbangan antara pendidikan intelektual dengan pendidikan moral serta 
estetika.71 Dengan tujuan untuk menciptakan orang-orang yang tidak hanya 
menguasai perkembangan sains dan teknologi saja, tetapi juga berbudaya dan 
berwatak. Sehingga pembelajaran tidak hanya menekankan pada intelektual saja, 
tetapi juga memikirkan  masalah emosi dan religious yang membawa moralitas. 
Tentu saja dalam pengembangan dari penggunaan model pembelajaran Cara 
Belajar Siswa Aktif (CBSA) mempengaruhi peranan guru sebagai tenaga pengajar di 
sekolah-sekolah. Di kurikulum 1984 ini, guru selain menjadi pengajar, juga membuat 
orang tua siswa serta masyarakat sekitar untuk perduli dan berpartisipasi dalam 
pendidikan di sekolah. Namun tentu pada penerapannya, sama dengan kurikulum 
yang sebelumnya, kurikulum 1984 juga memiliki kendala. Diantaranya terlalu bersifat 
sentralistik, sehingga memerlukan penyesuaian di daerah-daerah, mutu para guru 
tidak sesuai yang mengakibatkan konsep CBSA tidak lebih dari menimbulkan 
keributan di dalam kelas, serta keterbatasan dana untuk melaksanakan kurikulum 
1984 itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan untuk perbaikan kurikulum 
selanjutnya. Selain itu juga, proses pembelajaran yang lebih menekankan pada pola 
pengajaran yang berorientasi pada teori belajar yang ada. Kemudian ketidaksiapan 
perangkat sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, dan perangkat sekolah 
lainnya serta saran dan prasarana serta rendahnya mutu guru di sekolah-sekolah di 
daerah menjadikan kurikulum 1984 digantikan dengan kurikulum 1994. 
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Bab 6 
Kurikulum 1994 
 
Ahmad Ibnu Farizki, Nur Fitriyah, Reo Putera, Savitry Dwi Hidayati, Solecha, Via 
Anggria Wisanti 
 
Pendahuluan 
Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. 
Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan 
sasaran pendidikan yang di inginkan. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia sudah 
berapa kali diadakan perubahan dan perbaikan kurikulum yang tujuannya sudah 
tentu untuk menyesuaikannya dengan perkembangan dan kemajuan zaman guna 
mencapai hasil yang maksimal. Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran 
bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh global, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,serta seni dan budaya. Perubahan 
secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan system pendidikan nasional, 
termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu 
bersaing dan menyesuaikan  diri dengan perubahan.Kurikulum tahun 1994  mulai 
berlaku pada tahun pelajaran tahun 1994/1995, dimana kurikulum ini di ciptakan 
demi menyempurnakan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum tahun 1984. 
Kemunculan kurikulum 1994 ini bahwa menganggap bahwa kurikulum tahun 1984 
pada saat itu belum berhasil memperlihatkan dampaknya terhadap peningkatan 
mutu pendidikan, karena dianggap bukan merupakan kebijaksanaan yang tepat 
untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.Sebagai pelaksanaan UU No. 2 
tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang erdiri dari 20 bab serta 59 
pasal72 dan peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan, kurikukulum perlu 
di sesuikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Kurikulum di susun 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap 
perkembangan siaswa yang akan mengambarkan kompetensi, pengetahuan dan 
sikap yang akan di kuasai oleh lulusan pendidikan tersebut dan akan mampu 
melahirkan anak bangsa yang cerdas dan terampil73, serta metode ajar ketika di 
dalam sekolah demi kompetensi khusus atau skill lulusan peserta didik dan 
kesesusaianya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional yang mana 
Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi selama 10 tahun terakhir, 
perkembangan teknologi yang akan terus berkembang dari tahun ke tahun, sesuai 
dengan jenis  dan jenjang masing-masing satuan pendidikan yaitu SD, SLTP,SERTA 
SLTA, SEMEA atau sederajat. Landasan pendidikan nasional berakar pada 
kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. 
Pengembangan kurikulum Pendidikan 1994 sebagai penyempurnaan dari kurikulum 
1985 didasarkan  pada berberapa pertimbangan, diantaranya: 

 
72 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, Hukum.usrat.ac.id/uu/ 
uu_2_89.htm di akses pada tanggal 20 desember 2016. 
73 Moh Yamin, Menegemen Mutu Kurikulum Pendidikan: Panduan Menciptakan Mutu 
Pendidikan Berbasisis Kurikulum yang Progresif dan Inspiratif  (Yogjakarta: Diva press, 
2009), hlm. 31. 
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Konteks Sosial Ekonomi Politik 
Adanya pembantaian umat muslim di Tanjung Priuk oleh militer pada 12 September 
tahun 1984, yang dianggap pengancam kesetabilitas keamanan negara. Dimana 
pada pemerintahan orde baru yang di pimpin oleh presiden Soeharto bahwa militer 
mempunyai kekuasaan penuh untuk penghancuran setiap bentuk gerakan oposisi 
politiki apapun yang di anggap melalukan tindakan provokatif tersistematif dan 
represif.  Pembantaian ini adalah bagian dari oprasi militer yang bertujuan untuk 
mengatagorikan kegiatan-kegiatan keislaman sebagai suatu  tindakan kejahatan, 
dan para pelaku di jadikan sasaran korban. Kondisi sosial ekonomilah yang menjadi 
pertimbangan, dan Tanjung Priuk adalah basis islam yang kuat dengan kondisi 
pemukiaman yang padat. Sebenarnya kasus tersebut tidak ada kaitanya dengan 
pendidikan namun yang ditakuti oleh pemerintahan orde lama kasus ini menjadi 
SARA terhadap pendidikan yang akan melahirkan perpecahan sosial sehingga 
berubah menjadi ancaman bagi keberlangsungan anak-anak didik pada saat Orde 
Baru74. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia yang spektakuler 
selama dasawarsa 1970-an, tidak berhasil menciptakan fundamen ekonomi nasional 
yang kuat. Hal ini dikarenakan dua pilar utama pembangunan yaitu ekspor migas 
dan hutang luar negeri, sehingga ketika dunia mengalami krisis ekonomi dan 
turunnya harga minyak secara drastis di awal dasawarsa 1980-an, perekonomian 
Indonesia pun terpuruk. Tingkat inflasi juga mengalami peningkatan, pada tahun 
1983 sebesar 13,52% dan pada 1984 menjadi 15,53% padahal pada tahun 1982 
hanya 9,06%. Ini menyebabkan beban biaya hidup semakin berat. Awal dasawarsa 
1980-an merupakan kondisi sulit bagi sebagian besar rakyat Indonesia untuk 
menjalani hidup kesehariannya. Perubahan fundamental masyarakat Indonesia, 
menjadikan karakteristik masyrakat indonesia mudah putus asa, apa yang 
disodorkan pada pada tahun 1984 tidak bisa mengatasi fundamnetal masyarakat 
bangsa indonesia. Peyempurnaan kurikulum 1994 tidak bisa mengacu pada para 
digma para digmna lama yang di gunakan di kurikulum tahun 1984. Hal ini yang 
akan lebih mendongkrak nantinya terhadap masyrakat Indonesia dalam 
mengahadapi fundamental yang di alami. Pada penyempurnaan dari kurikulum 1984 
yang menggunakan model pembelajaran CBSA. Inti pokok persamaan yang dapat 
dilihat adalah bahwa : 
 
1. Siswa mendapat subyek yang berperan aktif dalam melakukan tindak 

pembelajaran 
2. Tindak pembelajaran lebih menggunakan proses dari pada produk 
3. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami dan atau melakukan proses 

pembelajaran tidak dianggap sebagai kegagalan namun dianggap sebagai 
bagian dari proses pembelajaran. 

 
Perbedaannya adalah kurikulum 1994 menekankan unsur atau azaz kebermaknaan 
sedangkan CBSA menekankan keaktifan siswa. Pada kurikulum 1994, pendidikan 
dasar diwajibkan menjadi 9 tahun (SD dan SMP). Berdasarkan strukturnya, 
kurikulum 1994 berusaha menyatukan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975 

 
74 Ibid. hlm. 120. 
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dengan pendekatan tujuan dan kurikulum 1994 dengan tujuan pendekatan proses. 
Adapun perubahan yang menonjol dari kurikulum tahun 1984 ke 1994 adalah 
Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan, dimana di 
laksanakan dalam 3 semester yaitu 4 bulan 4 bulan dalam satu tahun pelajaran. 
Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat 
(berorientasi kepada materi pelajaran/isi) ini di persiapkan untuk anak-anak didik 
agar untuk menciptakan skill yang mereka dalam lulusan nanti. 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 kompleks. Pengulangan-pengulangan materi yang 
dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Untuk 
mengatasi fundamental bangsa Indonesia dalam kehidupan masyrakat yang di picu 
oleh krisis 10 tahun terakhir menyebabkan peyempurnaan kurikulum tahun 1994 
menjadi suatu keharusan. Peyempurnaan kurikulum 1994 tidak dapat di selesaikan 
dengan melipatgandakan penggunaan cara-cara dan para digma lama. 
Peyempurnaan harus di selesaikan dengan cara dan wawasan baru. Pendekatan 
baru pada peyempurnaan kurikulum tahun 1994 melalui identifikasi basic 
kompetencies (kemampuan dasar) yang harusnya di kuasai oleh siswa dalam mata 
pelajaran tertentu pada jenjang tertentu. Dengan demikian melalui pendekatan baru 
ini dapat di rumuskan kemampuan dasar siswa pada jenjang SD,SLTP,SMU. Melalui 
Pendekatan basic competencies ini juga derah dapat mengembangkan materi 
pengajaran sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa dan pengajar pada 
masing- masing daerahnya. 
 
Konteks Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Dalam Kurikulum 1994 
Perubahan kurikulum yang terjadi Indonesia salah satunya diantaranya adalah 
karena ilmu pengetahuan itu sendiri, perubahan tersebut juga dinilainya dipengaruhi 
oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah juga pengaruh dari luar, dimana 
secara menyeluruh kurikulum  itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh 
ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sehingga dengan adanya perubahan kurikulum 
itu, pada gilirannya berdampak pada kemajuan bangsa dan Negara. Kurikulum 
pendidikan harus berubah tetapi diiringi juga dengan perubahan dari seluruh 
masyarakat pendidikan di Indonesia yang harus mengikuti perubahan tersebut, 



Page 91 of 204 
 

karena kurikulum itu bersifat dinamis bukan statis, kalau kurikulum bersifat statis 
maka itulah yang merupakan kurikulum yang tidak baik.Berakhirnya kekuasaan orde 
lama, keluar ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1996 yang berisi tujuan 
pendidikan membentuk manusia Pancasialis sejati. Dua tahun kemudian lahirlah 
Kurikulum 1968 dengan tujuan pendidikan untuk mempertinggi mental serta moral 
budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan 
keterampilan, serta membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. 
Setelah kurikulum tahun 1968 maka keluarlah kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, 
2004, 2006, dan 2013. Ketika reformasi bergulir tahun 1998, kurikulum 1994 
mengalami penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mengakomodasi tuntutan 
reformasi. Oleh karena itu, muncul suplemen kurikulum 1994. Dalam pandangan 
penguasa Orde Baru, kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dan dimaksudkan 
untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan social dimasa depan sehingga membutuhkan 
keahlian tertentu sebagai bagian dari modal melakukan kehidupan secara mandiri. 
Melakukan bongkar pasang kurikulum bukan sepenuhnya ingin melayani pendidikan 
yang baik terhadap rakyat, namun ingin membungkam nalar kritis masyarakat. 
Pendidikan di era Orde Baru bertujuan untuk menutup ruang kebebasan anak didik 
agar bisa berpikir kritis dan mampu membaca. Pendidikan di masa tersebut 
menciptakan kemandekan berpikir sehingga menggiring anak didik untuk berfikir 
pasif dan lemah dalam analisis sosial. Kurikulum 1994 dibuat sebagai 
penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 
No.2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional.75 
 
Kurikulum dan Konstelasi Kekuasaan 
Secara historis, otokritik ini berawal dari kurikulum 1975, kurikulum 1984,dan 
kurikulum 1994 yang dikritik karena memberikan terlalu banyak mata 
pelajaran,materi yang terlalu padat,dan membuat proses belajar mengajar,buku 
teks,dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) atau sekarang dikenal 
sebagai Ujian Nasional (UN) menjadi seragam. Dalam kurikulum 1994 hal yang 
menonjol dari kurikulum tersebut adalah dominasi mata pelajaran matematika serta 
bahasa ( Indonesia dan Inggris) dalam seluruh jenjang pendidikan. Tetapi Kurikulum 
1994 juga menuai kritik yang disebabkan minimnya pelajaran seni,baik seni 
rupa,seni suara,seni musik, seni karya, dan seni-seni lainnya. Sebagaimana yang 
dikatakan oleh Darmaningtyas (2004:81) bahwa kurikulum 1994 sebagai proses 
pemiskinan cita rasa seni kita sebagai manusia karena manusia direduksi hanya 
untuk menguasai teknologi saja. 
 
Kurikulum 1994 dalam prosesnya tidak lepas juga dari konstelasi penguasa 
(pemerintah), seperti mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dirubah 
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam kurikulum ini unsur 
kewarganegaraan mulai di masukkan. Perkembangan kurikulum 1994 dalam 
prosesnya diperkenankannya konsep Kurikulum Muatan Lokal (MULOK) yang 
sebelumnya memang tidak dikenal. Mulok ini merupakan jam atau dapat disebut 
“area abu-abu” (gray area) yang dapat direbutkan oleh siapapun untuk diberi makna 

 
75 Adiwikarta, S,  Kurikulum yang Berorientasi pada Kekinian, Kurikulum untuk abad 21, 
(Jakarta: Grasindo, 1994), hlm.40. 
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sesuai dengan kepentingan dan keperluannya. Secara konseptual, ide mulok itu 
bagus, karena dimaksudkan untuk mengakomodasi potensi-potensi lokal yang tidak 
mungkin terwadahi dalam kurikulum nasional. Tetapi, pada tingkat implementasinya 
mata pelajaran Mulok itu tersentral pada tingkat Provinsi, artinya jenis mata 
pelajaran Mulok dalam satu Provinsi itu sama. Pada umumnya jenis mata pelajaran 
Mulok yang diberikan adalah Bahasa Daerah, Kesenian, Olahraga dan atau 
Keterampilan. Hal ini juga tidak lepas dari konstelasi kekuasaan birokrasi dalam 
menjalankan kurikulum. Nampaknya memang kalau mengacu pada Foucault (dalam 
Y.Dedy Pradipto,2007:16) bahwa kekuasaan merupakan strategi yang kompleks 
dalam suatu masyarakat dengan mekanisme tertentu. Dengan demikian sebenarnya 
dapat dipahami Negara tidak memiliki kekuasaan. Sebetulnya kekuasaan bekerja 
pada Negara, dan kurikulum nasional dapat dilihat sebagai salah satu wujudnya. 
Sistem yang rumit dari kekuasaan tersebut disebut sebagai konstelasi kekuasaan. 
Dunia pendidikan sekarang berada dalam konstelasi kekuasaan dimana kurikulum 
dapat dilihat sebagai wujud dari sistem tersebut. 
 
Sebenarnya kita tidak bisa menafikan bahwa sebelum sebuah kurikulum 
diimplementasikan dan disosialisasikan serta diberlakukan di sekolah atau 
madrasah, telah mengandung banyak sumbangan pemikiran dari para stakeholder 
pendidikan, ide para pakar, bahkan penelitian, dan uji publik.  Ada yang 
mengusulkan kurikulum berbasis karakter, kurikulum berbasis alam, kurikulum 
berbasis tauhid, dan masih banyak lagi kurikulum lainnya dan disesuaikan dengan 
“selera”. Pertanyaannya adalah kurikulum mana yang tepat diantara kurikulum yang 
telah diberlakukan tersebut diatas untuk pendidikan kita? Sebenarnya tidak ada 
yang salah dengan kurikulum, yang salah adalah pelaku pendidikan yang tidak 
konsisten dalam membuat kebijakan pendidikan,banyak konstelasi politik dan 
kepentingan dalam kurikulum.Memang bagaimanapun tidak bisa dielakkan, dalam 
pendidikan pasti ada muatan politis dalam semua aktivitasnya, sebagaimana yang 
diungkapkan oleh M. Agus Nuryatno dalam buku Mazhab Pendidikan Kritis76 
dikatakan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, kultural, 
ekonomi, dan politik yang lebih luas. Institusi pendidikan tidaklah netral, 
independen,dan bebas dari berbagai kepentingan, tetapi justru  menjadi bagian dari 
institusi sosial lain yang menjadi ajang beberapa kepentingan. 
 
Kalau diperhatikan, perubahan kurikulum dari periode Orde Lama ke periode Orde 
Baru kepada zaman “Reformasi”, betapa sesungguhnya konstelasi kekuasaan 
dalam kurikulum sangat kuat dalam penentuan isi pendidikan, sehingga pendidikan 
di Indonesia menjadi “terhimpit” oleh kurikulum. Benar apa yang dikatakan oleh 
Pierre Bourdieu  yang dikutip oleh A Ferry T. Indratno (Forum Mangunwijaya, 
2008:108) bahwa “setiap tindakan pedagodis yang bertujuan untuk mereproduksi 
kebudayaan dapat disebut kekerasan simbolis yang sah. Kekuasaan kekerasan ini 
berasal dari hubungan kekuasaan sesungguhnya yang disembunyikan oleh 

 
76Pendidikan kritis (critical pedadogy) adalah mazhab pendidikan yang meyakini adanya 
muatan politik dalam semua aktifitas pendidikan. Mazhab ini dalam diskursus pendidikan 
disebut juga “aliran kiri”, karena orientasi politik pendidikannya berlawanan dengan mazhab 
liberal dan konservatif.  
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kekuatan pedagodis”. Kurikulum yang berlaku dalam suatu negara, termasuk 
Indonesia sering digunakan sebagai sarana indroktrinasi dari suatu system 
kekuaasaan. Terkadang para pendidik dan apalagi masyarakat luas kurang 
menyadari apa sebenarnya peranan kurikulum di dalam proses pendidikan dan 
pembelajaran.77 
 
Konteks Ekonomi 
Orde Baru dibangun oleh prseiden Soeharto sejak tahun 1966 telah menghasilkan 
prestasi yang luar biasa. Pada tahun 1996 atau 30 tahun kemudian sebagai hasil 
pembangunan, Indonesia mengalami dua kali Quantum Leap, dari Negara miskin ke 
Negara berkembang, dan dari Negara berkembang menjadi Negara berpendapatan 
menengah.Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam 
berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah teciptanya masyarakat adil dan 
makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila. Pelaksanaan 
pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal 
berikut : 
 

a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 
c) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 

 
Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia 
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan pola 
dasar pembangunan nasional disusun pola umum pembangunan jangka panjang 
yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan jangka panjang (PJP) 25 
tahun pertama dimulai tahun 1969-1994. Sasaran utama PJP 1 adalah terpenuhinya 
kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara 
industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap 
berjangka waktu lima tahun.Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah 
pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka 
akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh 
sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan 
sebanyak 6 kali. Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan 
dana yang besar. Di samping itu, mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, 
pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan 
internasional IMF berperan penting dengan adanya pembangunan tersebut, 
perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Mesikpun demikian, laju pertumbuhan 
ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat 
dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan 
landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar 
tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun 
dalam fondasi yang rapuh. Bangsa indoensia mengalami krisis ekonomi dan krisis 
moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan 

 
77 Rustam Abong, “Jurnal Konstelasi Kurikulum pendidikan di Indonesia: AR-TURATS”,Vol.9 
No. 2, Desember Tahun 2015 
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perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab 
runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 199878. 
 
Konteks Sosial Budaya 
Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik  dan kekayaan budayanya 
menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Dengan pendidikan, kita 
tidak mengharapkan muncul manusia-mansuia yang terasing dari lingkungan 
masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan 
mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun 
proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, 
kekayaan dan perkembangan  yang ada di masyarakat.  
 

Skema 6.1 Lingkungan Sebagai Acuan Pendidikan 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam kurikulum 1994 pendidikan diarahkan pada pembentukkan karakter anak 
didik yang memiliki kemampuan dasar siap bekerja dengan skill baik sehingga bisa 
digunakan di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik. Lebih tepatnya, 
pendidikan bertujuan untuk mereproduksi tenaga berpendidikan yang siap pakai. 
Oleh karena itu, pendidikan dalam konteks tersebut menciptakan ruang berfikir 
anak-anak didik yang dirangsang dewasa ke depan dan mampu melakukan 
aktualisasi diri secara kreatif. Dalam pandangan Orde Baru , kurikulum 1994 
merupakan penyempurnaan dan dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan-
kebutuhan sosial di masa depan sehingga membutuhkan keahlian tertentu sebagai 
bagian dari modal melakukan kehidupan secara mandiri79 
 

Skema 6.2 Fase-Fase Penting Dalam Kurikulum 1994 
 
 
 
Tahun 1984           Tahun 1994   Tahun 2004  
Sistem CBSA   Output kurikulum 1994    Sistem Desentralisasi 

 
78 Odang, I, Dinamika Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total (Jakarta: 
Erlangga, 1996). 
79 Wildan,”Analisis Konteks Dalam Pengembangan dan Implementai Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan”, Jurnal Education,Vol.4 No.1,Juni 2009, hlm.105-113. 

Masyarakat  

(sistem social budaya) 

Sistem Nilai  
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Peserta didik  Pendidikan formal 
& informal 
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Tahun 1984 
Sebelum pemberlakuan kurikulum 1994, yaitu pada tahun 1984 Pendidikan Idiologi 
dalam Kurikulum 1984 tetap menjadi warna yang dominan dalam  kurikulum. 
Dimana Pemerintah menetapkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran 
wajib dalam kurikulum sejak SD sampai ke Perguruan Tinggi. Dalam TAP MPR 
Nomor IV/MPR/1978 ditetapkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib 
dan diarahkan untuk menumbuhkan jiwa,semangat dan nilai-nilai 1945. Berdasarkan 
TAP MPR Nomor II/MPR/1978 ditetapkan pula Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila sebagai  “penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga Negara Indonesia, setiap 
penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, baik 
di Pusat maupun di Daerah dan di laksanakan secara bulat dan utuh.” Pedoman 
Penghayatan dan Pengamatan Pancasila (P-4) dan juga dinamakan Ekaprasetia 
Pancakarsa ditetapkan sebagai bagian dari pendidikan Pancasila melalui TAP MPR 
Nomor II/MPR/1983.80Pada saat Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan 
Naional, kurikulum terjadi perubahan yaitu masuknya unsur Kebudayaan dalam 
Pendidikan Nasional. Saat itu, muncul konsep mengenai pendidikan yang dapat 
mengembangkan unsur-unsur kepribadian manusia secara menyeluruh dan utuh, 
sehingga terdapat keseimbangan antara Pendidikan Intelektual dengan Pendidikan 
Moral serta Estetika. Kepemimpinan Daoed Joesoef dikenal dengan Kurikulum 1984 
yang menggantikan Kurikulum 1975. Kurikulum 1984 disusun setelah Pemerintahan 
Orde Baru berjalan dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa. Banyak kebijakan 
yang dikeluarkan demi memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan81.Kurikulum 1984 mengusung proses 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 Learning (SAL). CBSA merupakan suatu proses belajar mengajar yang aktif 
dan dinamis. Dipandang dari segi peserta didik, maka CBSA adalah proses kegiatan 
yang dilakukan dalam rangka belajar. Jika dipandang dari sudut guru sebagai 
fasilitator, maka CBSA merupakan suatu strategi belajar yang direncanakan 
sedemikian rupa, sehingga proses belajar mengajar yang dilaksanakan menuntut 
aktifitas dari peserta didik yang dilakukannya secara aktif. Dengan demikian maka 
proses belajar mengajar dimana peserta didik terlibat secara intelektual emosional 
dapat direncanakan guru dalam suatu sistem instruksional yang efektif dan efisien, 
sebagai tujuan pengajaran dapat dicapai lebih baik. 
 
Tahun 1994 
Kurikulum 1984 terus direvisi. Hasilnya, kurikulum 1994 menjadi acuan saat itu. 
Kurikulum ini terkait dengan lahirnya UU Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka terhitung Tahun Pelajaran 1994/1995, 

 
80 S.Hamid Hasan,”Perkembangan Kurikulum:Perkembangan Ideologis & Teoritik Pedagogis 
(1950-2005) diakses tanggal 23 November, pkl 19.23. 
81 Rakhmat Hidayat,”Perspektif Sosiologi Tentang Kurikulum,” Jurnal Pendidikan dan 
Kebudayaan, Vol.17,No 2,Maret 2011. 
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kurikulum ini resmi diterapkan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1994, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro (1993-1998) menetapkan 
kurikulum yang dikenal objective based curriculum. Kurikulum 1994 secara jelas 
merupakan alat Negara untuk menderivasi rumusan GBHN yang menjelaskan 
bahwa Indonesia sedang mengalami Pembangunan Jangka Panjang II atau 
dianggap sebagai masa Kebangkitan Nasional ke-2. Semangatnya,  hendak 
diorientasikan kepada Pemanfaatan, Pengembangan dan Penguasaan IPTEK.82 
Pada kurikulum 1994 ini Pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter anak 
didik yang memiliki kemampuan dasar siap bekerja dengan skill yang baik sehingga 
bisa digunakan di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik. Lebih tepatnya, 
pendidikan bertujuan untuk memproduksi tenaga berpendidikan yang siap pakai. 
Oleh sebab itu, Pendidikan dalam konteks tersebut bukan lagi menciptakan ruang 
berpikir anak-anak didik yang dirangsang dewasa ke depan dan mampu melalukan 
aktualisasi diri secara kreatif. Pendidikan di era Orde Baru bertujuan untuk menutup 
ruang kebebasan anak-anak didik agar bisa berpikir kritis dan mampu membaca 
persoalan-persoalan sekitar. Pendidikan dimasa tersebut menciptakan kemandekan 
berpikir sehingga menggiring anak-anak didik untuk berpikir pasif dan lemah dalam 
analisis sosial. Oleh sebab itu, usaha untuk menjadikan anak didik betul-betul 
berada dalam konteks dimanusiakan membutuhkan langkah yang tepat dan benar 
sehingga tujuan dapat dicapai dan program yang disusun maka ciri-ciri manusia 
yang dimanusiakan haruslah jelas83 
 
Tahun 2004 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian dikenal dengan Kurikulum 
2004, merupakan suatu model kurikulum yang berlaku di Indonesia sebagai 
konsekuensi diberlakukannya Peraturan Perundang-Undangan tentang 
Desentralisasi yang mengatur Pemerintah Pusat dan Daerah. Diawali dengan 
munculnya Kebijakan Pemerintah diantarannya lahirnya Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah 
Otonomi serta lahirnya Tap.MPR No.IV/MPR/1999 tentang Arah Kebijakan 
Pendidikan di Masa Depan. Pada Era Otonomi tersebut kualitas Pendidikan akan 
sangat ditentukan oleh Kebijakan Pemerintah Daerah. Ketika Pemerintah Daerah 
memiliki Political Will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang 
yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju. Sebaliknya, 
Kepala Daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat 
dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju 
pemberdayaan masyarakat yang well educated, tidak akan pernah mendapat 
momentum yang baik untuk berkembang. Pendekatan sentralistis tentunya sulit 
mengadaptasikan kurikulum dengan kebutuhan lingkungan. Oleh karena itu, 
program pendidikan haruslah merefleksikan kebutuhan dasar mansuia agar layak 
dan cukup intelegen hidup dalam lingkungannya. Sebaliknya, kurikulum yang terlalu 
berorientasi kepada lingkungan akan mengurangi wawasan pembentukan 

 
82Ibid. 
83 Moh Yamin, Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan (Jogjakarta: Diva Press, 2009), 
hlm.126. 
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kepribadian peserta didik serta membatasi horizon penalarannya. Dengan 
menyadari kekurangan-kekurangan ini, pendekatan desentralisasi akan banyak 
manfaatnya untuk memenuhi fungsi pedagogis dari sistem pendidikan nasional.  Apa 
yang kita angan-angankan mengenai “muatan lokal” dari kurikulum, pada hakikatnya 
merupakan penyesuaian kurikulum nasional yang baku terhadap unsur-unsur 
lingkungan atau dengan apa yang kita sebut sebagai Hidden Curriculum.84 Selama 
masa Orde lama berlaku dua kurikulum yang dikenal dengan Rencana Pelajaran 
1947 dan Rencana Pelajaran 1960. Pada masa Orde Baru lahir empat kurikulum. 
Kurikulum 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975. Selanjutnya muncul 
kurikulum 1975. Pada tahun  1984 dibuat kurikulum baru dengan nama Kurikulum 
1975 yang disempurnakan dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). 
Pada tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru, yakni kurikulum 1994. Kurikulum ini 
menjadi kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru. Setelah Orde 
Baru diberlakukan Kurikulum 2004 dan KTSP. Secara garis besar perbedaan dan 
tekanan di masing-masing kurikulum disajikan dalam table di bawah ini. 
 

Tabel 6.1 Kurikulum dalam Pendidikan Indonesia 
No. Kurikulum Orientasi & Setting Sosial 

 
 

1. 

 
 

Kurikulum 1984 

Kurikulum ini juga disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. 
Saat itu asumsi yang dibangun adalah kurikulum merupakan 
wahana belajar-mengajar yang dinamis dan dikembangkan terus-
menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. 
Kurikulum ini berlaku kurang lebih 9 tahun. 

 
2. 

 
Kurikulum 1994 

Kurikulum ini dapat dikatakan terlalu padat sehingga terlalu 
membebani siswa yang berdampak pada kemerosotan semangat 
belajar siswa sehingga mutu pendidikan semakin terpuruk. 

 
 

3. 

 
Kurikulum 2004 

(Kurikulum 
Berbasis 

Kompetensi) 

Semangat KBK terinspirasi dari UU No. 22 tentang Pemerintahan 
Daerah dan PeraturanPemerintah No.25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi 
sebagai daerah otonom. Saat itu ada tiga kebijakan penting yang 
termuat dalam KBK yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Ujian Akhir Nasional 
(UAN). 

Sumber : (Rakhmat Hidayat,”Perspektif Sosiologi Tentang Kurikulum,” Jurnal 
Pendidikan dan Kebudayaan, Vol.17,No 2,Maret 2011) 

 
Pendidikan dalam Konteks Politik 
Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang 
Dasar 1945, yaitu pasal 29. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban 
negara dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun hingga saat ini implementasi 
amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, 
bahkan dirasakan masih sangat jauh dari yang dicita-citakan. Kaitan antara 
pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan. Politik negara sangat 
berperan dalam menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. 
Michael W. Apple dalam Tilaar (2003: 145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan 

 
84 H.Hasan Baharun, “Desentralisasi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem 
Pendidikan Islam”, Jurnal Ilmu Tarbiyah “At-Tajdid”, Vol.1, No.2, Juli 2012. 
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suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam 
pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu 
masyarakat. Pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas untuk 
pengembangan sumberdaya manusia yang dapat mendukung keberhasilan 
pembangunan secara keseluruhan. Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara 
senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara termasuk 
kebijakan dalam bidang pendidikan. Kaitan tersebut terletak pada: perumusan 
kebijakan, proses legitimasi, proses penyampaian pada khalayak, proses 
pengkomunikasian, proses pelaksanaan, dan proses evaluasi. Perbedaan sistem 
politik yang dianut tentu akan berpengaruh pada perbedaan perumusan kebijakan di 
negara satu dengan yang lainnya. Hal itu juga berlaku pada perbedaan pelaksanaan 
dan evaluasi pada suatu negara.85 Dalam dunia pendidikan, politik berperan sebagai 
hal yang krusial. Pendidikan juga berpengaruh dalam perkembangan politik. Alasan 
bahwa pendidikan penting bagi pembangunan politik yaitu : 
 
a. Pendidikan berlangsung pada lingkup formal, non-formal dan informal. 

Hal ini dikarenakan di negara Indonesia meliputi tiga jalur yaitu pendidikan formal, 
non-formal dan informal. Dimana ketiganya memiliki perbedaan namun saling 
mengisi dan melengkapi. Untuk pendidikan formal, pendidikan yang dilaksanakan 
di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini juga mempunyai jenjang 
pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
sampai pendidikan tinggi. Kemudian, untuk pendidikan nonformal adalah jalur 
pendidikan di luar pendidikan formal, seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), 
bimbingan belajar, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidikan informal adalah jalur 
pendidikan melalui keluarga dan lingkungan. Kegiatan belajar yang dilakukan 
secara mandiri, sadar dan bertanggung jawab. Selain itu tempat pembelajaran 
pun dapat dilakukan dimana saja. 

b. Pendidikan melatarbelakangi atau sebagai basic bagi seseorang dalam 
kehidupan politik 
Maksudnya adalah bahwa pendidikan ini dapat mengajarkan masyarakat untuk 
lebih mengenal sistem politik di negaranya. Selain itu melalui pendidikan, sikap 
dan tingkah laku individu dapat dikaitkan dengan stabilitas dan eksistensi sistem 
politik. Kemudian dengan pendidikan, seseorang akan lebih memahami untuk 
menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik. 

c. Kondisi politik yang kondusif dapat diciptakan oleh pelaku-pelaku politik yang 
professional dan bertanggung jawab. 
Hal ini tentu saja, karena dengan melalui pendidikan kita akan menjadi pelaku-
pelaku politik yang professional dan juga bertanggung jawab. Selain itu kita juga 
dapat merubah sikap dan tingkah laku kita serta mampu untuk berani dalam 
berpartisipasi di dunia politik. 
 

Pendidikan memiliki kaitan dengan politik, hal ini jelas bahwa pendidikan khususnya 
sekolah dapat menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan juga 
dapat sebagai suatu tempat penanaman doktrin-doktrin tertentu. Sehingga dalam 

 
85 Nurtanio Agus Puwanto, Pengaruh Politik dalam Bidang Pendidikan, dalam Jurnal 
Manajemen Pendidikan, No.02/Th IV/Oktober/2008, hlm.1-3. 
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pendidikan formal menghasilkan banyak politikus dengan indikator banyaknya 
korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, dan sebagainya. Padahal dengan 
pendidikan yang baik akan menciptakan warga negara dan politikus yang 
bijaksana.Meskipun begitu, pendidikan bukanlah sebuah alat politik tetapi politik 
adalah pendidikan, dan sebaliknya pendidikan yang tidak dapat memilih bukan 
pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara (memilih dalam hal ini adalah 
kebijakan-kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi individu warga negara). Di 
sisi lain supremasi hukum dapat tercapai lewat pendidikan, pendidikan politik. 
Tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat dengan sistem politik yang 
berkedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia yang terbentuk menjadi masyarakat 
terdidik yang telah memiliki suatu pandangan yang luas yang dibentuk oleh 
pendidikan dan kesempatan, yang mana pendidikan tersebut terletak dalam tatanan 
politik.86 

 
Struktur dan Isi Kurikulum 1994 
Pengembangan Kurikulum 1994 adalah kurikulum yang didasarkan pada UU No. 
2/1989, dimaksudkan untuk menyesuaikan program-program pendidikan dengan 
perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan proses industrialisasi ekonomi 
Indonesia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum 1994 
dikembangkan dan diterapkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mendasar 
dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kelemahan-kelemahan yang dalam waktu-
waktu sebelumnya belum sempat terselesaikan terutama ialah muatan yang terlalu 
padat sehingga menjadi beban yang sangat bagi siswa. Hal ini menyebabkan kurang 
mendalamnya penyampaian isi pelajaran karena pokok bahasan hanya disampaikan 
pada tingkatan permukaan saja.87 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. Di setiap akhir catur wulan tersebut 
diadakan evaluasi berupa ujian catur wulan yang nilai hasil evaluasi tersebut 
diakumulasikan hingga catur wulan yang terakhir, catur wulan ketiga. Di sesi paling 
akhir ini tentunya menjadi penentu kelulusan seorang siswa selama setahun belajar 
di kelas. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan 
keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.88 Diberlakukannya 
kurikulum hasil penyempurnaan pada tahun 1994 pada semua satuan pendidikan 
menggiring kepada keragaman wujud pelaksanaan sesuai dengan tingkat 
kemampuan sekolah yang beragam.89 Penyempurnaan kurikulum 1994 dilakukan 
karena adanya perubahan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
86 Ibid, hlm.6-7. 
87 Ing. Wardiman Djojonegoro, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, 
(Jakarta: Depdikbud, 1996), h. 418. 
88File.Upi.Edu/Direktori/FPBS/JUR.../Sejarah_Perkemb.__Kurikulum.Pdf Diakses Pada 
Tanggal 3 Desember 2016, hlm.8-9. 
89 Ing. Wardiman Djojonegoro, op.cit, hlm.419. 
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Perubahan fundamental ini terjadi karena adanya krisis yang melanda Indonesia. 
Penyempurnaan kurikulum 1994 ini dilakukan dengan mengidentifikasi basic 
competencies (kemampuan dasar) yang harus dikuasai oleh siswa untuk mata 
pelajaran dan jenjang tertentu. Dengan demikian, kemampuan yang harus dikuasai 
siswa pada jenjang SD, SLTP, dan SMU dapat ditentukan dengan jelas.90 Kurikulum 
1994 ini memiliki isi kurikulum yang padat, hal ini terlihat pada banyaknya mata 
pelajaran dan substansi dari setiap mata pelajaran yang diberikan. Selain itu juga 
hampir semua mata pelajaran berbasis materi. Namun mata pelajaran Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris berbasis kemampuan. Sehingga pendekatan basic 
competencies pada pemetaan kurikulum 1994 ini hanya dapat diterapkan pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.91 
 
Sifat-sifat yang dimiliki oleh kurikulum 1994, ialah: (1) luwes dan fleksibel, isi 
kurikulum tidak terlalu padat tetapi tepat guna baik dalam mencapai tujuan 
penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni maupun dalam pendidikan 
keterampilan kejuruan dan teknologi; (2) khususnya untuk pendidikan SMU sebagai 
persiapan pendidikan akademis, materi kurikulum harus mengacu pada tujuan 
penguasaan ilmu-ilmu murni (Matematika dan IPA) yang sangat kuat sebagai 
persiapan pendidikan akademis di pendidikan tinggi; dan (3) kurikulum pendidikan 
kejuruan ditingkatkan melalui penambahan jam pelajaran praktik dan magang di 
industri sehubungan dengan dikembangkannya Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 
pendidikan menengah kejuruan dan teknologi.92 Program Pendidikan Sistem Ganda 
ini pada dasarnya merupakan program pendidikan yang dilakukan di dua tempat 
yaitu di sekolah khususnya penguasaan teori dan di tempat-tempat usaha/industri 
terutama sebagai institusi pasangan untuk keperluan praktek kerja siswa. Di dua 
tempat tersebuat di berikan penilaian baik oleh guru maupun instruktur yang 
mengajar praktek di institusi pasangannya. Program PSG ini meliputi teori kejuruan, 
praktek dasar dan praktek kerja industri. (Nurharjadmo, 2008:220). Bentuk 
penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda ini juga menekankan pada pendidikan 
keahlian profesional yang memadukan secara sitematik dan sinkron antara program 
pendidikan di sekolah dengan program keahlian yang diperoleh langsung di 
perusahaan. Menurut Wardiman (1994) dalam kaitannya dengan strategi 
pengembangan pendidikan di tanah air, telah memunculkan satu termologi yaitu 
konsep link and match. Secara sederhana konsep ini diartikan sebagai upaya 
mengarahkan lembaga pendidikan untuk mengeluarkan output yang tidak sekedar 
tempat mengembangkan kemampuan dan keahliannya melainkan dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat.93 Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan salah satu 
program atau strategi pendidikan yang dilakukan pemerintah dalam tingkat 
pendidikan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Pendidikan Sistem Ganda ini 
merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan di SMK dan pelatihan di Industri 

 
90 Depdikbud, Potret Kurikulum 1994 (Jakarta: Depdikbud, Badan Penelitian Dan 
Pengembangan, 1999), hlm.2. 
91 Ibid, hlm. 3. 
92 Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, Loc. Cit. 
93Nyoman Ardika, "Analisis Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada SMK Negeri 
2 Seririt." Jurnal Pendidikan Dasar 1.1 (2012), hlm. 2. 
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yang dilakukan secara sistematik untuk mencapai profil kompetensi yang baku dan 
laku dipasar tenaga kerja.94 Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan calon 
tenaga kerja yang berkualitas tentu dibutuhkan suatu sistem pendidikan dan 
pelatihan yang berkualitas, yakni sistem pendidikan yang secara langsung terkait 
dengan dunia kerja. Maka, kebijakan yang bertujuan mewujudkan relevansi 
pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang disebut “Keterkaitan dan 
Kesepadanan” (Link and Match) inilah yang merupakan salah satu bentuk 
perwujudan kebijakan dimaksud pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah 
dengan diterapkannya Pendidikan Sistem Ganda (PSG).  
 
Di sekolah siswa akan mempelajari bekal dasar yang bersifat teoritik dan 
ketrampilan kejuruan dasar. Sementara di lembaga atau perusahaan pasangan, 
siswa berlatih dengan cara yang benar dan melakukan hal-hal yang nyata dan 
praktis, yang hasilnya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Secara teoritis, PSG 
ini merupakan suatu proses pendidikan keahlian profesional yang memadukan 
sistematik antara program pendidikan pada sekolah dengan program penguasaan 
keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara langsung pada dunia kerja 
dan terarah untuk tingkat keahlian profesional tertentu. Didalam PSG (Pendidikan 
Sistem Ganda) dimana adanya peran serta Dunia Usaha/Dunia Indrustri (DU/DI) 
terhadap sistem pendidikan, adanya kecendrungan menyusun dan menerapkan 
kurikulum serta materi pelajaran di sekolah agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI. 
Hal ini sering diartikan sebagai pembiasan fungsi pendidikan, yaitu agar tujuan 
pendidikan dapat mengarahkan peserta didiknya untuk memiliki kesiapan dalam 
bekerja. Pihak DU/DI menghendaki suatu metode pendidikan yang memungkinkan 
lulusan sekolah kejuruan menjadi tenaga kerja yang siap pakai.95 Praktek kerja 
industri merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh 
setiap peserta didik di dunia kerja, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sisitem 
pendidikan di SMK yaitu Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Program praketek ini 
disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi 
kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan 
program pendidikan SMK. (Depdiknas 2008:1).96 Meskipun program PSG ini 
dianggap akan efektif, tetapi masih menimbulkan berbagai permasalahan, menurut 
Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (1996) menenggarai terdapat beberapa 
kendala dalam pelaksanaan Prakrin (Praktek Kerja Industri), yaitu: 1) keragaman 
kondisi geografis; 2) keragaman tingkat kesiapan dan kemajuan SMK; 3) keragaman 
program SMK; 4) belum adanya alokasi biaya pengembangan sumber daya manusia 
di industri; 5) belum dimiliki struktur jabatan dan keahlian yang baku pada industri; 8) 

 
94 W. Kurnianigsih, SKRIPSI: “Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 
Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas II Jurusan Akuntansi di SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar tahun 2000, 2006,  hlm. 14. 
95 Nyoman Ardika, Op.Cit. hlm. 3. 
96Handa Erwani, Y.Gatot Sutapa Yuliana, Masluyah Suib, Evaluasi Pendidikan Sistem Ganda 
(PSG) Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sintang, http://download. 
portalgaruda.Org/Article.Php?Article=266546&Val=2338&Title=Evaluasi%20pendidikan%20si
stem%20ganda%20(Psg)%20pada%20sekolah%20menengah%20kejuruan%20negeri%201
%20sintang, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2016 Jam 20.09 Wib. 
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belum dimilikinya persepsi bahwa PSG atau Praktek Kerja Industri dapat 
menguntungkan industri yang bersangkutan; dan 7) belum dimilikinya kesadaran 
oleh industri tentang peningkatan efisiensi, keefektifan dan kualitas.97 

 
Tabel 6.2 Rincian Mata pelajaran SD, SLTP, SMU yang dipetakan pada 

kurikulum tahun 1994 
 

SD SLTP SMU 
Agama Islam Agama Islam Agama Islam 
Agama Kristen Agama Kristen Agama Kristen 
Agama Katolik Agama Katolik Agama Katolik 
Agama Hindu Agama Hindu Agama Hindu 
Agama Budha Agama Budha Agama Budha 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) 

Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) 

Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) 

Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 
Matematika Bahasa Inggris Bahasa Inggris 
Ilmu Pengetahuan Alam Matematika Matematika 
Ilmu Pengetahuan Sosial Fisika Fisika 
Kerajinan Tangan dan 
Kesenian 

Biologi Biologi 

Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan 

Geografi Kimia 

 Ekonomi Geografi 
Sejarah Ekonomi/Akuntansi 
Kerajinan Tangan dan 
Kesenian 

Sejarah 

Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan 

Sosiologi 

 Antropologi/Sejarah Budaya 

Tata Negara 

Pendidikan Kesenian 

Penjaskes 

Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Potret Kurikulum 1994 
 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kurikulum SD 1994 terdiri atas 12 mata pelajaran, 
sama dengan jumlah mata pelajaran dibandingkan kurikulum SD 1984, di luar 
bahasa Daerah. Meskipun demikian jumlah jam belajar lebih banyak. Di kelas I jam 
belajar menjadi setiap semesternya 30, lebih banyak 3 jam dibandingkan kurikulum 
sebelumnya. Bahasa Indonesia berkembang jam belajarnya dari 8 menjadi 10 
sedangkan matematika berubah dari 6 menjadi 10. Mata pelajaran Pendidikan 
Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sudah tidak ada lagi dan mata pelajaran 
Pendidikan Kesenian dan Ketrampilan Khusus yang terpisah dalam kurikulum SD 
1975 digabungkan menjadi mata pelajaran Kerajinan Tangan dan Kesenian dalam 
kurikulum SD 1994. Dalam kurikulum SD 1994 diperkenalkan adanya mata pelajaran 

 
97Nyoman Ardika, Op.Cit. hlm. 4. 
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Muatan Lokal yang harus ditetapkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Propinsi. Di kelas III jumlah jam belajar berkembang menjadi 38 untuk 
semester I dan 40 untuk semester II, meningkat sebanyak 10 jam. Di Kelas IV 
jumlah jam belajar bertambah juga menjadi 40 dari 38 pada kurikulum sebelumnya. 
Di kelas V dan VI jam belajar bertambah menjadi 42 bertambah 4 jam belajar pada 
kurikulum sebelumnya. Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA adalah mata 
pelajaran yang mendapatkan penambahan jam belajar tersebut. 
 
Kemudian, pada kurikulum SLTP (nama baru SMP menurut Undang-Undang nomor 
2 tahun 1989) hal yang sama terjadi seperti pada kurikulum SD, baik pada 
perubahan mata pelajaran maupun pada penambahan jam belajar. Jumlah jam 
belajar bertambah dari 38 menjadi 40. Penambahan terjadi pada mata pelajaran 
Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPS. Mata pelajaran IPA yang dalam kurikulum 
sebelumnya dipecah atas Biologi dan Fisika dengan jam belajar masing-masing 
pada kurikulum 1994 digabungkan lagi menjadi IPA dengan jam belajar yang tidak 
terpisah walau pun jumlah sama dengan kurikulum sebelumnya.Pada kurikulum 
SMU 1994 telah mengalami perubahan dibandingkan kurikulum sebelumnya. Dalam 
kurikulum ini dikenal adanya kelompok umum dan kelompok khusus. Kelompok 
khusus terdiri atas tiga program khusus atau jurusan, merupakan penyederhanaan 
dari kurikulum 1984 yang memiliki 4 program pilihan. Ketiga program ini 
menggunakan nama Program Bahasa, Program IPA, dan Program IPS. Berbeda 
dari kurikulum sebelumnya, pada kurikulum ini peserta didik baru dapat mengambil 
program khusus tersebut setelah mereka naik ke kelas III. Jadi ada dua tahun yaitu 
kelas I dan II yang merupakan program bersama yang harus ditempuh oleh semua 
peserta didik SMU. 
 
Jam belajar juga mengalami penambahan dibandingkan kurikulum sebelumnya yaitu 
dari 37 menjadi 42. Nama mata pelajaraan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) 
diganti lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK) sedangkan 
mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dihapuskan seperti  
terjadi pada kurikulum SD dan SLTP 1994. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggeris, Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia juga mendapat tambahan 
jam belajar, sementara mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum (dalam 
kurikulum 1984 disebut Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia) jam belajarnya 
dikurangi. Bahasa dan Sastra Indonesia dan Bahasa Inggris mendapatkan 
tambahan satu jam belajar masing-masing dari 4 ke 5 dan dari 3 ke 4. Matematika 
mendapatkan tambahan jam belajar dari 4 ke 6. Biologi, Fisika, dan Kimia masing-
masing mendapatkan tambahan jam belajar satu (3 ke 4), tiga (2 ke 5) , dan satu (2 
ke 3).Dalam kelompok IPS untuk kelas I dan II tidak ada penambahan jam belajar 
untuk mata pelajaran Ekonomi (tetap 3), tetapi ada tambahan mata pelajaran 
Sosiologi (di kelas II) dan Geografi di kelas II (semula hanya di kelas I). Bahasa 
Inggris dihilangkan dari program khusus dan dikelompokkan dalam mata pelajaran 
umum yang harus dipelajari seluruh peserta didik.  Kemudian jumlah jam belajar di 
kelompok Khusus (kelas III) 28 jam per minggu merupakan peningkatan dari jam per 
minggu pada kurikulum sebelumnya. Dalam kelompok khusus IPS terjadi perubahan 
mata pelajaran karena Antropologi dipisahkan dari Sosiologi masing-masing 6 jam 
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belajar per minggu (dalam kurikulum 1984 keduanya mendapatkan 3 jam belajar per 
minggu). Mata pelajaran Ekonomi ditingkatkan dari 5 jam belajar per minggu menjadi 
10 jam belajar per minggu. Penambahan jam secara keseluruhan dalam kurikulum 
ini memberikan kemungkinan pemisahan dan penambahan jam pada mata pelajaran 
tertentu.98 Mata pelajaraan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diganti menjadi 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK), dimulai ketika era orde Baru. 
Kebijakan nasional di bidang pendidikan dalam melakukan penekanan Pendidikan 
Kewarganegaraan model Orde Baru diperkuat dalam dokumen politik yang dikenal 
sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai produk ketetapan MPR yang 
merupakan lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945 ketika itu. Pada GBHN 
pertama Orde Baru, yaitu GBHN 1973, diperkenalkan bidang kajian Pendidikan 
Kewarganegaraan yang baru dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). 
Label PMP yang diharuskan ada dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan sejak 
Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Meski tidak secara khusus 
menunjuk pada satu bidang studi, namun telah ditafsirkan sebagai satu mata 
pelajaran tersendiri. Penamaan mata pelajaran menurut pesan GBHN dalam dunia 
pendidikan Indonesia selama Orde Baru, dirasakan istimewa untuk bidang studi 
PMP, hingga GBHN 1998 yakni GBHN terakhir produk MPR rezim Orde Baru. 
 
Namun, model PMP ini justru mengakibatkan terjadinya reduksionisme misi mata 
kajian dalam rangka membentuk warga negara yang baik. Reduksi ini nampak ketika 
pendidikan Pancasila yang dieksplisitkan dengan label PMP ini seakan-seakan 
menjadi satu-satunya mata pelajaran yang harus bertanggung jawab terhadap 
pembentukan karakter warga negara, khususnya kepada generasi muda. Padahal 
dalam Pasal 39 UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ketika 
itu mendeskripsikan pendidikan kewarganegaraan sebagai usaha untuk membekali 
peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan 
hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela 
negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 
Implikasi pesan pasal ini dalam Kurikulum 1994 untuk jenjang pendidikan dasar dan 
menengah ialah dengan memberlakukan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPK).99 Sejak GBHN 1973 hingga terakhir GBHN 1998 pada Era 
Orde Baru, penjelasan pendidikan untuk membentuk warga negara yang baik 
dibebankan kepada sejumlah nama mata pelajaran. Ragam devariasi dari 
Pendidikan Pancasila dalam nama-nama mata pelajaran seperti Pendidikan Moral 
Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pendidikan Pendahuluan Bela 
Negara, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan P4, pada akhirnya bermuara 
kepada model pendidikan yang bersifat top-down. Artinya kategori warga negara 
yang baik merupakan kategorisasi negara terhadap warga negara berdasarkan tafsir 
negara mengenai apa yang baik dan buruk sebagai warga negara, bukan sebaliknya 
warga negara yang menentukan kategorinya sendiri. Warga negara seolah-olah 
tidak berwenang membuat pengertiannya sendiri sebagai anggota dari sebuah 
sistem kehidupan politik bernama negara. Nilai luhur dan moral yang berakar pada 

 
98 S. Hamid Hasan, loc.cit 
99 Samsuri, Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Dari Politik Rezim ke 
Politik Negara untuk Membangun Warga Negara Ideal , hlm.2. 
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budaya bangsa Indonesia ialah nilai-nilai moral Pancasila. Dengan memperhatikan 
konteks politik ketika itu tentu saja nilai moral Pancasila tersebut adalah butir-butir 
nilai moral yang dimuat dalam P4. Butir-butir nilai moral Pancasila terutama dalam 
mata pelajaran PPKn Kurikulum 1994 menggambarkan bagaimana program 
pendidikan P4 melalui jalur sekolah menemukan basis legitimasinya. Materi PPKn 
dominan nilai-nilai moral yang dijabarkan dari 36 butir nilai moral Pancasila dalam 
P4. Penyusunan uraian materi PPKn sangat sarat dengan muatantafsir rezim politik 
tentang Pancasila. Keterlibatan BP7 dan Lembaga Ketahanan Nasional dalam 
penyusunan nilai-nilai moral pancasila yang harus dimuat dalam kurikulum PPKn 
menunjukkan betapa pendidikan kewarganegaraan dalam wujud PPKn memiliki arti 
strategis dalam pembentukan karakter warga negara yang pancasilais. Kemudian, 
profil PPKn dalam kurikulum 1994 sebagai perluasan kajian P4 di sekolah dapat 
dicermati dari ruang lingkup materinya mulai dari SD hingga SMA yang mencakup 
nilai, moral dan norma serta nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia dan perilaku yang 
diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 
(Kepmendikbud No. 060/U/1993 dan Kepmendikbud No. 061/U/1993 tanggal 25 
Februari 1993).100 
 
Pendekatan dan Metode Pembelajaran dalam Kurikulum 1994 
Model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional pembelajaran 
yang memiliki nama, ciri, urutan logis, sistematis, pengaturan serta kultur 
tersendiri.101 Di dalam kurikulum 1994 model pembelajaran yang digunakan sama 
seperti pada kurikulum 1984 yaitu model Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). 
Pelaksanaan model CBSA ini dimulai melalui sistem pembinaan professional, yang 
dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 
khususnya pendidikan dasar. Upaya ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, 
Jawa Barat, pada tahun 1980. Setelah berjalan lima tahun diadakan penilaian 
terhadap pelaksanaan CBSA dan sistem pembinaan profesional.  Hasil penilaian ini 
menyatakan bahwa upaya ini dapat mengubah sikap para penilik dan para pembina 
lainnya, kepala sekolah, guru, dan siswa ke arah sikap yang positif, yang pada 
gilirannya dapat diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Demikian pula 
para tokoh masyarakat, wakil rakyat dari DPR/MPR, para ahli pendidikan dari dalam 
dan luar negeri, dan para pemimpin kependidikan berdasarkan pengamatan mereka 
menilai positif terhadap perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan Cianjur 
sejak dilaksanakannya upaya ini.Berdasarkan hasil penilaian itu, sambil menyadari 
kelemahan-kelemahan yang masih ada yang harus dicari jalan pemecahannya, 
CBSA melalui sistem pembinaan professional disebarluaskan ke sekolah-sekolah 
dasar Indonesia, dengan cara: pertama, penyebaran dalam rangka penelitian dan 
pengembangan lebih lanjut (replikasi) pada daerah-daerah tertentu. Kedua, 
penyebaran pada semua SD di tanah air melalui pelaksanaan Kurikulum SD yang 
disempurnakan.Kurikulum tersebut menganut pendekatan CBSA dan berpedoman 
pada sistem pembinaan profesioanal guru. CBSA melalui sistem pembinaan 
profesional memiliki asas-asas yang mendasar yaitu dimana belajar aktif lebih 

 
100 Ibid, hlm. 5. 
101 E. Surachman, Model-Model Pembelajaran (Labsos UNJ, Jakarta, 2016), hlm. 27. 
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mengacu kepada kegiatan mental daripada kegiatan fisik. Tujuannya adalah untuk 
menghasilkan anak yang mampu berfikir secara aktif, mengajukan pertanyaan, 
mengemukakan pendapat, menilai suatu hasil atau pembuktian, dan memecahkan 
masalah. Selain itu, dapat bertanggung jawab dalam kegiatan belajarnya sehingga 
dapat belajar dari guru, bahan pengajaran, teman sebaya, dan lingkungannya 
secara lebih efektif. Ada sejumlah kemampuan atau keterampilan belajar mengajar 
yang merupakan unsur utama belajar aktif yang pertama yaitu, Mengerti tujuan dan 
fungsi belajar, disini Para guru dan siswa perlu memahami konsep-konsep 
mendasar dan cara belajar yang sangat penting bagi perkembangan siswa di SD. 
Bersumber hanya pada kurikulum dan buku teks belumlah memadai. Ada sejumlah 
gagasan dan proses yang berkaitan dengan kurikulum sebagai suatu keseluruhan 
dan gagasan-gagasan pokok pada sertiap bidang studi. kedua, mengenal anak 
sebagai individu, mengenal minat dan kemampuan khususnya, serta mengenal dan 
membantu kesulitan belajarnya, dimana para siswa yang notabennya berasal dari 
lingkungan keluarga yang berbeda dan tentu memiliki kemampuan yang berbeda. 
Karena itu, melalui belajar aktif kemampuan setiap anak harus dapat dikembangkan 
secara optimal. Berbagai metode dapat digunakan untuk mendorong kreativitas, 
mengembangkan kegiatan belajar berdasarkan pengalaman dan minat anak. 
 
Ketiga, memanfaatkan organisasi kelas dan sejumlah metode yang sesuai dengan 
jenis kegiatan yang sedang berlangsung, Kadang-kadang seluruh kelas perlu 
mendapatkan informasi dan mempelajari keterampilan tertentu secara klasikal. 
Sering anak-anak dapat saling membantu dalam melakukan tugas belajar tertentu, 
kadang-kadang secara berpasangan, kadang-kadang dalam kelompok kecil. Sering 
pula setiap anak perlu mempraktekan keterampilan tertentu secara individual. 
keempat, Mengembangkan kemampuan untuk berfikir kritis dan memecahkan 
masalah baik secara mandiri maupun berkelompok, prinsip ini akan berpengaruh 
kepada guru dalam menggunakan metode bertanya serta diskusi kelas. Selain itu, 
prinsip ini dapat pula berpengaruh kepada guru di dalam memberikan tugas di kelas 
atau pekerjaan rumah. Kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan 
belajar yang menarik dimana Belajar aktif dapat berjalan jika lingkungan ruang kelas 
cukup memadai dan menarik. Keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 
belajar, Belajar aktif juga merangsang siswa untuk belajar dari lingkungannya 
(lingkungan fisik, sosial, dan budaya) serta dapat mengembangkan berbagai 
keterampilan belajar (seperti bertanya, mengobservasi, mencatat, mengklasifikasi, 
dan keterampilan belajar lainnya) melalui bekerja secara perseorangan atau 
kelompok, di dalam kelas atau di luar kelas, selama jam belajar di sekolah atau di 
luar jam belajar. Bahan dari lingkungan sering dapat dimanfaatkan tanpa biaya dan 
digunakan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, Ketujuh yaitu memberikan 
umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar, Belajar aktif membantu 
siswa mengembangkan diri  berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan membantu 
mereka belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ini menuntut umpan balik 
yang baik dari guru kepada siswa, catatan guru tentang kemampuan siswa, 
kekuatan dan kelemahannya (tidak semata-mata berupa nilai), serta kemampuan 
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guru yang lebih baik tentang bagaimana menyusun dan memeriksa berbagai tugas 
dan tes yang dikerjakan siswa.102 
 
Selanjutnya didalam kurikulum 1994 juga terdapat pendekatan pembelajaran. 
Pendekatan pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang pendidik, 
ide, atau gagasan yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran 
yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi 
yang ditentukan.103 Di dalam kurikulum 1994 menggunakan pendekatan 
keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses yaitu pendekatan dalam 
proses belajar mengajar yang menekankan pada pembentukan keterampilan 
memperoleh pengetahuan, dan mengkomunikasikan perolehannya. Jika diartikan 
keterampilan itu sendiri berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan 
perbuatan secara efesien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk 
kreativitas. Dengan demikian pendekatan keterampilan proses berarti perlakuan 
yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan daya pikir 
dan kreasi secara efesien dan efektif guna mencapai tujuan.  Kemampuan-kemampuan 
tersebut antara lain berbentuk kemampuan mengidentifkasi, mengklarifikasi, 
menghitung, mengukur, mengamati, mencari hubungan, menafsirkan, menyimpulkan, 
menerapkan, mengkomunikasikan, dan mengekspresikan diri ke dalam suatu karya.Di 
dalam Keterampilan mengandung beberapa unsur kemampuan, yaitu kemampuan olah 
pikir (psikis) dan kemampuan olah perbuatan (fisik). Selanjutnya, manifestasi dari 
keterampilan akan tampak melalui ciri-ciri/indikator yaitu kemampuan bertanya, 
kemampuan melakukan pengamatan, kemampuan mengidentifikasi dan 
mengklarifikasi hasil pengamatan, kemampuan menafsirkan hasil identifikasi dan 
klasifikasi berupa hubungan/kaitan satu sama lain, kemampuan menggunakan alat/ 
bahan untuk memperoleh pengalaman langsung, kemampuan merencanakan 
penelitian lebih, kemampuan menggunakan/menerapkan konsep yang dikuasai pada 
situasi baru, dan kemampuan menyajikan hasil penelitian. Kemampuan-kemampuan 
inilah yang akan mendukung aktivitas siswa dalam melaksanakan proses belajar. 
Dengan demikian antara cara belajar siswa dengan proses belajar siswa identik, 
sedang kadar keterampilannya akan tergantung dari kemampuan daya pikir, daya 
nalar, dan kreativitas siswa. Keterampilan proses bertitik tolak pada pandangan 
bahwa tiap siswa memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda. Bila potensi ini 
kita rangsang akan menimbulkan kemamuan untuk aktif, dan keaktifan ini bila kita 
gunakan untuk proses belajar akan menghasilkan hasil yang optimal. 
Selanjutnya, didalam lingkup keterampilan proses maupun keaktifan siswa 
mencakup, segi fisik, yang ditunjukan dalam bentuk gerak, perbuatan, kata-kata 
yang bisa diamati dan terkait dalam konteks kegiatan belajar. Segi psikis (mental), 
yang ditunjukan dalam olah pikir dan sikap yang mendukung kegiatan belajar. Dan 
terakhir sosial, budaya dan alam yang ditunjukkan pada pendayagunaan lingkungan 
dalam proses belajar. Dalam asas pelaksanaan terdapat motivasi, keaktifan siswa 
akan didorong oleh kemauan untuk belajar karena adanya sesuatu yang ingin 
dicapai. Potensi siswa, keaktifan siswa akan berkembang bila dilandasi dengan 

 
102 Tangyong Agus F, Paket Pelatihan SPP-CBSA Pendekatan Belajar Aktif untuk Guru, 
Kepala Sekolah dan Pembina Sekolah Dasar (Balitbang Dikbud, Jakarta, 1996). 
103 E. Surachman, op.cit. hlm. 26.  
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pendayagunaan potensi yang dimilikinya. Suasana kelas dan pengelolaan kelas, 
Suasana kelas dapat mendorong atau mengurangi keaktifan siswa. Suasana kelas 
harus dikelola sehingga merangsang siswa untuk aktif misalnya tersedianya sarana 
yang memadai, dan adanya bimbingan dari guru dan yang terakhir itu Tut Wuri 
Handayani. Artinya guru hanya mengikuti, memberi motivasi dan memberi 
bimbingan yang mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. Selain lingkup dan juga 
asas pelaksanaan ada juga kegiatan-kegiatan yang cenderung mendorong siswa 
untuk aktif yaitu, kegiatan diskusi kelompok atau diskusi kelas, penelitian oleh siswa 
terhadap lingkungan sekitar atau dokumentasi, praktikum antara lain: praktikum IPA, 
keterampilan, praktek olahraga, kesenian, dan yang sejenis, Tanya jawab antar 
siswa  atau guru dengan siswa, melakukan percobaan atau ujicoba, karyawisata, 
belajar dengan modul atau lembar kerja, merangkum isi buku, studi kasus, 
mengarang atau menulis makalah, dan bermain peran. Setelah model dan 
pendekatan pembelajaran didalam kurikulum 1994 juga terdapat metode yang 
digunakan dalam pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang 
digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran dalam realita proses 
pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal, efektif dan 
efesien.104 Metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 1994 meliputi 
metode ceramah, tanya-jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Yang pertama yaitu 
metode ceramah, Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau penyajian 
materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa. Agar siswa 
aktif dalam proses belajar mengajar yang menggunakan metode ceramah, maka 
siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan berfikir untuk memahami suatu 
proses dengan cara mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan mencatat 
penalarannya secara sistematis. metode ini yang paling banyak digunakan guru, 
dengan berbagai alasan, tetapi juga metode yang paling banyak dikritik. Salah satu 
kelemahannya adalah pada guru yang menggunakan metode ceramah untuk 
mencapai hampir semua tujuan. Metode ceramah terdapat dalam berbagai bentuk 
yaitu ceramah yang berorientasi kepada masalah, ceramah jenis ini dimulai dengan 
penyajian suatu masalah dan diakhiri dengan pemecahan masalah. Lalu, ceramah 
yang membahas materi pengetahuan tertentu (body of knowledge). Ceramah yang 
dimulai dengan paparan dari suatu sudut pandang tertentu, kemudian beralih ke 
sudut pandang lain, ceramah akan menjadi metode yang sangat efektif apabila 
pembicara/guru adalah seorang komunikator yang sangat baik. Yang kedua, metode 
tanya-jawab, Metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar atau penyajian materi 
melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami 
materi tersebut. Metode tanya jawab akan menjadi metode yang efektif bila, 
materinya menarik dan menantang, serta memiliki nilai aplikasi tinggi, 
pertanyaannya bervariasi meliputi pertanyaan tertutup (pertanyaan yang jawabannya 
hanya satu kemungkinan) dan pertanyaan terbuka (pertanyaan dengan banyak 
kemungkinan jawaban), jawaban pertanyaan itu diperoleh dari penyempurnaan 
jawaban-jawaban siswa, dan yang terakhir dilakukan dengan teknik bertanya yang 
baik. 
 

 
104 E. Surachman, loc. cit.  
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Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengajar atau 
penyajian materi melalui pengajuan masalah yang pemecahannya sangat terbuka. 
Diskusi dapat dilakukan secara kelompok atau lasikal. Suatu diskusi dinilai 
menunjang keaktifan siswa bila diskusi melibatkan semua anggota diskusi dan 
menghasilkan suatu pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu, metode 
pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian 
materi melalui penugasaan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Jenis 
pemberian tugas dapat secara individual atau kelompok, lalu dalam pemberian tugas 
untuk tiap siswa atau kelompok dapat sama dan dapat pula berbeda. Agar 
pemberian tugas dapat menunjang siswa aktif hendaknya tugas harus bisa 
dikerjakan, Dilakukan tindak lanjut hasil penugasaan berupa persentasi oleh siswa 
dari satu kelompok dan ditanggapi oleh siswa dari kelompok yang lain, dan 
memberikan kesimpulan (hasil).105 
 
Peran Guru dalam Kurikulum 1994 
Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa guru 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
Sebagai peningkatan mutu pendidikan nasional seperti yang dijelaskan pada pasal 
4, guru merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam dunia pendidikan. 
Tak hanya bertujuan sebagai transfer ilmu pengetahuan namun juga sebagai 
pembentuk kepribadian seorang individu melalui lembaga pendidikan, yaitu sekolah. 
Tanpa adanya seorang guru maka proses pendidikan tidak akan berjalan. Pada 
kurikulum 1994, memiliki karakteristik yang penekanannya ada pada Pendekatan 
Keterampilan Proses (PKP). Pendekatan ini memberikan penekanan pada model 
learner oriented sehingga para guru dituntut untuk berperan sebagai fasilitator yang 
mampu mewujudkan kondisi belajar yang kondusif untuk siswa.106 Hal itu juga 
terlihat jelas pada karakteristik  yang selanjutnya akan dijelaskan. Karakteristik pada 
kurikulum 1994 juga menempatkan guru yang diberikan keleluasaan, keleluasaan 
disini yaitu sebagai pengembang kurikulum. Keleluasaan yang merupakan wujud 
nyata dari konsep otonomi-profesi ini membawa konsekuensi yang sangat luas 
dalam proses pembelajaran. Artinya, tuntutan kemampuan meneliti bagi guru 
merupakan konsekuensi logis diterapkan dalam kurikulum 1994.107 Jadi pada 
kurikulum ini guru diharapkan dapat mengajar dan juga menerapkan penelitian pada 
kelas. Penelitian yang dimaksud disini yaitu berupa seperti apa yang disebut dengan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), bagaimana pola kerja guru berupa metode, model, 
dan strategi pembelajaran yang cocok di gunakan pada pembelajaran, karena 
seorang guru lah yang mengenali kondisi kelasnya dan mengetahui kebutuhan 
siswa. Sehingga jelas disini bagaimana seorang guru menjadi fasilitator dalam 

 
105 Kurikulum Sekolah Menengah Umum, Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, 
Proyek Pelita, Jakarta, 1994, hlm. 8-18. 
106 Sukamto, “Evaluasi Kurikulum 1994 menurut Persepsi Guru dan Siswa SMU”, Jurnal Ilmu 
Pendidikan, Jilid 7 No. 1, Febuari 2000, hlm. 54 
107 Dwi Nugroho H, “Pendidikan Kelas Oleh Guru: Konsekuensi Logis Terapan Kurikulum 
1994”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 3 No. 4, November 1996, hlm. 256 
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pembelajaran. Selain itu, guru dapat selalu belajar memperbaiki dirinya dalam cara 
pengajaran. Hal ini berguna sebagai pengembangan kurikulum itu sendiri, seperti 
pada penjelasan sebelumnya. Oleh karena itu guru diharapkan memiliki berbagai 
pengetahuan dan kemampuan dalam pengajaran sehingga kualitas dari proses 
maupun hasil pembelajaran meningkat. 
 
Selain itu kurikulum 1994 ini merupakan Kurikulum Berbasis Materi (KBM), dimana 
pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru (teacher center), dan guru 
dominan melakukan metode pembelajaran ceramah. Guru berperan sebagai sumber 
informasi utama/ sumber belajar dan pentransfer ilmu pengetahuan/ pengajar. Pada 
kurikulum ini guru kehilangan sebagian kreatifitas mereka karena dikejar target 
menyelesaikan bahan.108 Bahan yang dimaksudkan di sini ialah materi 
pembelajaran, dimana materi pembelajaran dalam kurikulum 1994 ini sangatlah 
padat. Kurikulum sudah ditetapkan pada Garis-Garis Besar Program Pengajaran 
(GBPP), maka kurikulum ini bersifat kaku. Karena kurikulum ini bersifat kaku 
tersebut, maka guru ditekankan untuk menguasai materi pembelajaran, apa yang 
telah dicantumkan dalam materi kurikulum 1994, maka guru harus mengkuti apa 
yang tercantum tersebut.109 Proses belajar yang berlangsung di kelas pun 
berlangsung secara klasik/ tradisional, dimana kurikulum ini berorientasi pada 
content mastery yang lebih menekankan pada penguasaan materi pembelajaran 
membuat guru berbicara secara terus menerus di depan siswa untuk mencapai 
target materi pembelajaran sesuai dengan yang digariskan dalam GBPP, tanpa ada 
pendalaman yang memadai, sehingga pembelajaran bersifat monoton.110 Dan 
proses pembelajaran hanya bergantung pada buku teks dengan metode pengajaran 
yang menitikberatkan proses menghafal daripada pemahaman siswa pada materi. 
Sehingga guru kurang peduli pada pemahaman siswa, yang terpenting hanyalah 
menyampaikan materi apa yang ada dalam GBPP, selain itu guru kurang mampu 
melakukan proses pengajaran yang mengarah pada keterampilan proses. Guru 
disibukkan dengan mengejar penyelesaian target bahan materi, sehingga pada 
aspek evaluasi seringkali hasil evaluasi hanya tersimpan dalam laci guru, tidak 
dipakai sebagai masukan untuk memperbaiki.111 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
108 Tjipto Susana, PR dan Pelajaran Sulit Bisa Menyenangkan (Yogyakarta: Penerbit 
Kanisius, 2006), hlm. 77-78. 
109 Y. Dedy Pradipto, Belajar Sejati vs Kurikulum Nasional (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 
2007), hlm. 114. 
110 Ahmad Rizali, dkk, Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional (Jakarta: Grasindo, 
2009), hlm. 206. 
111Ibid,hlm. 208. 
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Tabel 6.3 Kendala Teknis dan Substantif Kurikulum 1994 

 
Sumber: “Evaluasi Kurikulum 1994 menurut Persepsi Guru dan Siswa SMU”, Jurnal 

Ilmu Pendidikan, Jilid 7 No. 1, Febuari 2000 
. 

Menurut pemaparan kendala pada tabel 6.3 tersebut, maka terlihat jelas bagaimana 
dalam pelaksanaan penerapan kurikulum 1994 berjalan dengan tidak sesuai seperti 
yang diharapkan. Siswa diharapkan aktif dengan keleluasaan otonom guru, namun 
sebaliknya hal ini tidak dapat di implementasikan. Selain beban guru yang semakin 
berat, juga karena  kurangnya pemahaman guru pada kurikulum 1994. Guru kurang 
memiliki keahlian dalam memahami metodologi pembelajaran sehingga kurangnya 
kemampuan mengajar dalam kelas, beban materi yang ditanggung yang juga 
menjadi kendala karena kurangnya pengetahuan guru dengan materi pembelajaran 
yang baru serta penggabungan materi seperti yang diterapkan pada kurikulum ini. 
kurang sistematisnya materi juga membuat guru akan semakin bingung dalam KBM 
di sekolah. Karena hal-hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap peserta didik, 
dimana peserta didik tidak dapat belajar lebih mendalam. Jadi dalam 
implementasinya kurikulum ini tidak berjalan dengan baik. 
 
Penutup 
Kurikulum merupakan suatu rencana atau pengaturan mengenai pembelajaran. 
Kurikulum juga bisa diartikan sebagai produk atau alat yang dibuat oleh pemerintah 
suatu negara yang keberadaanya sangat penting untuk menjalankan sistem 
pendidikan. Kurikulum selalu mengalami perubahan dan perbaikan yaitu kurikulum di 
Indoneisa yang sering berubah disesuaikan dengan tujuan negara dan 
perkembangan zaman mengenai teknologi, ilmu pengetahuan, kebutuhan 
masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing mengikuti arus 
perubahan global. Kurikulum di Indonesia sudah ada sejak masa orde lama presiden 

Kendala Teknis dan Subtantif dalam Implementasi Kurikulum 1994

Adanya keterbatasan 
persepsi masing-

masing guru karena 
pemahaman pada 
konsep dasar dan 

rambu-rambu 
pelaksanaan kurikulum 
1994 belum seluruhnya 

merata

Sebagian guru 
mendapatkan kesulitan 

melaksanakan KBM 
sesuai dengan materi 
dalam kurikulum 1994 

karena adanya 
beberapa materi baru 

dan penggabungan 
beberapa pokok 
bahasan mata 

pelajaran sesuai 
dengan waktu yang 

tersedia

Sebagian rumusan 
materi dalam GBPP 
kurang sistematis 

berdasarkan urutan 
logika keilmuan

Materi kurikulum 1994 
belum seluruhnya 

dapat diserap siswa, 
karena perbedaan 

terminologi, kesulitan 
mencari aplikasi dalam 
realitas kehidupan, dan 

kekurangan media 
pembelajaran yang 
menunjang proses 

kognitif siswa.
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Ir. Soekarno, ketika orde lama berakhir muncul orde baru Soeharto dan kurikulum 
baru diantaranya kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994. Kurikulum 1994 merupakan 
kurikulum terakhir dari masa pemerintahan orde baru di Indonesia sebelum 
kejatuhannya tahun 1998. Sebenarnya kurikulum ini ialah perkembangan dari 
kurikulum 1984 berdasarkan UU No. 2 Thn 1989. Kurikulum 1994 menggunakan 
sistem caturwulan (bukan semester) dalam satu tahun yang dibagi tiga tahap tujuan 
pengajaran keterampilan menyelesaikan soal, pemahaman konsep dan pemecahan 
masalah. Disebut sebagai kurikulum terpadat mata pelajaran dan jam belajar untuk 
SD 12 Mapel, SLTP 16 Mapel, dan SMA 20 Mapel, dimana SD (30, 38, 40, 42 jam 
belajar tiap kelas dan semerternya) SMP (40 jam belajar) SMA (42 jam belajar)lalu 
ada EBTANAS/UN yang sesuai mapel dan perlu dilakukan oleh siswa. Banyaknya 
mata pelajaran, menekan siswa ke arah segi kongnitifnya (materi). Sesuai dengan 
karakteristiknya, dalam kurikulum ada dominasi dua mapel yaitu matematika dan 
bahasa Indonesia serta Inggris (untuk SMA) untuk mempersiapkan ke perguruan 
tinggi dan untuk SMK adanya tambahan jam belajar untuk praktik dan magang 
sehubungan adanya PSG (pendidikan sistem ganda) terpusat pada pendidikan 
keahlian sebagai upaya pemerintah menghasilkan individu yang siap bekerja. PSG 
merupakan bentuk link & Match antara pendidikan dengan instansi (ikatan dinas) 
sebagai program pendidikan keahlian profesional. Selain itu, adanya kelompok 
khusus (jurusan) di SMA meliputi bahasa, IPS, dan IPA.  
 
Kurikulum 1994 menggunakan Pendekatan Keterampilan Proses (PKP) untuk 
pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan 
siswa, dimana keterapilan berupa nalar, pikiran dan perbuatan yang meliputi 
kemampuan bertanya, mengamati, mengidentifikasi hasil pengamatan, menafsirkan, 
menggunakan alat, dan sebagainya. Lalu, kegiatan yang dilakukan yaitu diskusi, 
karyawisata, penelitian, bermain peran, dan sebagainya. Metode belajar yaitu 
ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas. Model pembelajaran yang 
digunakan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) dimana siswa berperan aktif dalam 
pembelajaran terpusat pada proses bukan hasil dan kesalahan siswa dianggap 
sebagai proses pembelajaran. Posisi guru berperan sebagai fasilitator (sebenarnya 
terpusat pada guru dan dominan metode ceramah) dan guru berperan sebagai 
pengembang kurikulum. Guru terkendala materi pelajaran, siswa tidak mampu 
menyerap materi, kesulitan melaksanakan KBM akibat adanya mapel gabungan 
(sejarah,dll). Kemudian didalam kurikulum 1994 ini menambahan muatan lokal 
(MULOK) berupa program pendidikan moral pancasila (PMP/PPkn) dari pemerintah 
terkait penguatan ideologi pancasila. Program ini untuk menghasilkan suatu individu 
pancasila yang artinya berjiwa kebangsaan yang paham ideologi sekaligus 
mengamalkan ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Program ini sebagai 
bentuk dari praktik ideologisasi dari pemerintah kepada masyarakatnya melalui 
lembaga formal pendidikan sehingga diterima masyarakat secara simbolik. Selain 
itu, MULOK bisa diisi oleh pelajaran lainnya yang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan daerah masing-masing (populis) mencakup kesenian, bahasa, yang 
menjadi pemadatan mapel. Kedua hal diatas ialah bagian konstelasi kekuasaan 
negara dimana kurikulum ialah wujud dari sistem kekuasaan tersebut, sehingga 
kurikulum benar-benar sanagat dipengauhi dan dikuasai oleh pemerintah maka 
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penerapannya sebagai bentuk dari kekerasan simbolik yang sah karena melalui 
lembaga formal pendidikan sehingga pendidikan terkesan kaku. 
 
Hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik dimasa saat orde baru 
dilihat dari segi ekonomi Indonesia kala itu mengalami quantum leap dari negara 
miskin-negara berkembang-berpendapatan menengah berkat asas Trilogi 
Pembanguan mencakup pemerataan pembangunan baik infrastruktur dan 
Indurtrialisasi dan pertanian, pertumbuhan ekonomi juga stabilitas nasional. Melalui 
program PJP (pembangunan jangka panjang) 25 tahun yang diperkecil mejadi 
PELITA (Pembangunan Lima Tahun) bertujuan melakukan pembangunan nasional 
masyarakat seutuhnya dan seluruhnya. Kemudian dari segi sosial dan budaya 
pemerintah orba meningkatkan pendidikan pada masyarakat agar masyarakat 
mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan dalam 
kurikulum 1994 diarahkan untuk membentuk karakter dari siswa (peserta didik) yang 
siap kerja dan memiliki skill yang bagus sehingga pendidikan menjadi tempat 
reproduksi tenaga kerja yang siap pakai didunia kerja dikarenakan saat itu Indonesia 
sedang berpusat pada indrustrialisasi dan agraria. Politik di masa orba sangat kuat 
dan dipegang penuh oleh presiden dan ABRI/TNI. 
 

Tabel 6.4 Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 1994 
No. Kelebihan Kekurangan 
1. Memakai sistem Caturwulan sehingga 

memberikan kesempatan lebih pada anak 
terkait belajar dan paham pada materi 

Sistem Caturwulan membuat sekolah terasa 
lama dan mengurangi waktu liburan sekolah 

2. Adanya MULOK sebagai pengenalan dan 
pelestarian budaya lokal 

Menjadi penyebab penambahan penumpukan 
mata pelajaran dan menyebabkan kekosongan 
jam belajar sekaligus menyebabkan terjadinya 
penyimpangan pemakaian waktu yang tidak 
bermanfaat 

3. Adanya program Ppkn (sebelumnya PMP) 
untuk menghasilkan individu sarat pancasila 

Materi pelajaran terlalu banyak, dan juga 
banyak mata pelajaran yang digabung dalam 
satu mata pelajaran menyebabkan guru dan 
murid sama-sama kesulitan saat pembelajaran 

4. Adanya program PSG (pendidikan sistem 
ganda) di SMK yang memudahkan masuk ke 
tempat kerja 

Waktu pembelajaran yang terlalu lama dan 
menyita waktu istirahat siswa 

5. Kompetensi inti terpusat dimana segala 
bahan pendidikan dari pemerintah 
memudahkan pengawasan dan pengontrolan 
pendidikan oleh negara (lebih sistematis dan 
terdeteksi) 

PSG dianggap berat dan melelahkan serta 
seringnya terjadi ketidak sesuaian antara 
pendidikan keahlian yang diajarkan dengan 
kebutuhan instansi 

6. Menggunakan PKP (pendekatan 
keterampilan proses) meningkatkan 
ktrampilan siswa dan  model pembelajaran 
CBSA (cara belajar siswa aktif) yang 
memberikan kesempatan mengeksplorasi 
materi lebih luas untuk siswa dan berperan 
sebagai pusat saat pembejaran. 

Tidak adanya kebebasan penyesuaian program 
pendidikan dengan situasi dan kondisi sosial 
yang ada dan sekolah-sekolah pelosok yang 
sulit mengikuti kompetensi inti terpusat 
menyebabkan pembelajaran mandek dan tidak 
ada kebebasan otonomi mengatur sekolah 
secara sendiri-sendiri. 

Sumber : Hasil analisis pribadi (2016) 
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Sumber : Hasil Analisis Pribadi (2016) 
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Skema 6.3. Kesimpulan Kurikulum 1994 
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Bab 7 
Kurikulum 2004 
 
Adhma Saida, Adlina Dwi Oktavianingrum, Anggita Nur Ulfah, Alif Vianny,  
Khoirul Mustapa, Umar Sholeh. 
 
Pendahuluan 
Dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, pemerintah terus berupaya 
melakukan berbagai perubahan dalam bidang pendidikan  dalam meningkatkan 
mutu pendidikan diperlukan kurikulum yang sesuai dalam keadaan masyarakat saat 
itu untuk memperbaiki kurikulum 1994 muncul undang-undang nomor 22 tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan 
demokrasi dalam penyelengaraan pendidikan.Hal ini juga diikuti dengan perubahan 
pengelolaan pendidikan dan bersifat santralistik ke desentralistik.112 Perubahan 
Undang-Undang Sistem Pendididikan Nasional juga menuntut adanya perubahan 
pengaturan dan pemgembangan dan implementasi kurikulum di lapangan selajutnya 
tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan juga perlu dipertimbangkan agar hasil 
pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju. 
Alasan diberlakukannya salah satunya Dr. H. Ch. Soeprapto bahwa lahirnya 
Kurikulum 2004 pada dasarnya telah ditopang dengan sejumlah argumentasi kuat, 
baik dikaitkan dengan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya 
dapat dikaitkan dengan adanya beberapa pendapat tentang kurikulum 1994, antara 
lain:  
 
a. Masih cukup padat materi dan terlalu banyak jam pelajarannya.  
b. Kurang memberi peluang bagi guru dan siswa untuk lebih kreatif dan inovatif 
karena bersifat instruktif dalam bingkai sentralisasi (monolitic design) dan kurang 
memberikan peluang berkembangnya potensi dan kebutuhan daerah.  
c. Kurang menyentuh pendidikan anak seutuhnya, karena lebih berorientasi pada 
aspek kognitifakademis (subject matter oriented dan belum mengembangkan life 
skills).  
d. Bersifat kurang luwes karena Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang 
terpusat dan seragam.  
e. Pembelajaran masih bersifat klasikal dan belum memberikan makna yang dialogis 
dan menyenangkan bagi anak.113 
 

Sementara yang berkenaan dengan faktor eksternal bahwa pengaruh perubahan 
global, perkembangan ilmu pengetahuan-teknologi, dan seni-budaya berdampak 
terhadap sistem pendidikan nasional termasuk perlunya penyempurnaan kurikulum. 
Argumentasi yang dikemukakan tersebut sangatlah common-sense, hanya saja 
akan lebih mantap jika didukung oleh sejumlah penelitian yang handal, sehingga 
perbaikan yang dilakukan lebih terarah dan benar-benar memenuhi kebutuhan 
lapangan. Demikian juga halnya bahwa perubahan kurikulum tidak hanya ditekankan 

 
112 http//www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/folder dokumen /1ea2dfeb211f, diakses 3 
desember 2016. 
113 Rochmat wahab, Telaah Kritis Kurikulum (Yogyakarta: UNY, 2004), hlm. 3.  
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pada upaya menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan jaman dan 
dunia, melainkan juga perlu dikaitkan dengan pemenuhan keunikan individuyang 
memang jauh lebih penting dalam menciptakan proses pendidikan yang efektif. 
Kurikulum 2004  diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memenuhi 
keragaman individu, yang sebelumnya kurikulum 1994 nuansanya lebih bersifat 
generik seragam. Dengan kata lain bahwa kurikulum dikembangkan perlu 
disesuaikan dengan minat peserta didik, di samping perubahan sosial yang ada. 
Munculnya kurikulum 2004 tidak lepas juga didasari oleh kondisi  politik, ekonomi 
dan sosial. 
 
Kondisi Politik  
Perubahan sistem politik di Indonesia yang berjalan sangat cepat sejak reformasi 
1998 tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kaum pergerakan, untuk tidak 
dikatakan telah jatuh ke tangan kelompok ideologis lain.  Secara sederhana dapat 
dikatakan bahwa kekuatan liberal yang memasukkan ide-ide liberalisasi politik 
sekaligus liberalisasi ekonomi, lebih dominan.Jika pun terjadi sirkulasi 
kepemimpinan elit politik di negeri ini dan Dimana pada saat itu pula sistem 
perpolitikan di Indonesia mengarah kepada sistem demokrasi terlihat dengan  
terselenggaranya pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya dalam 
sejarah indonesia dan mengalami konsep pemerintahan yanga tadinya menerapkan 
konsep sentralisasi dimana semua urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab 
pemerintah pusat namun disaaat itu berubah menjadi konsep desentralisasi  
terwujud dengan adanya otonomi daerah. 
 
Kondisi Ekonomi 
Kondisi perekonomian yang memburuk pasca reformasi menyebabkan sistem 
pendidikan tidak berjalan dengan baik dan pada saat itu pula indoesia mulai bangkit 
dari krisis yang terjadi di tahun 1997 yang menyebabkan melemahnya mata uang 
rupiah sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan 1997, ekonomi Indonesia 
mengalami keterpurukan. Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan 
terjadinya inflasi. Terlihat dari nilai rupiah yang masih bertahan di kisaran Rp 8.000 – 
Rp 9.000 per dollar AS. Keadaan perekonomian makin memburuk dan 
kesejahteraan rakyat makin menurun. Banyak investor asing yang lari keluar negeri 
dengan alasan tidak ada jaminan keamanan di Indonesia dan Indonesia dinilai 
bukan lagi tempat investasi yang menarik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi 
sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak tahun 1997. 
 
Kondisi Politik 
 

Skema 7. 1 Timeline peristiwa yang melingkupi Kurikulum 2004 
Zaman Orde baru              Pasca Reformasi (1999)      Kurikulum 2004 
 

 
 
 

- Pemerintahan 
bersifat 
“sentralistik 

- Kurikulum 1994 
 

- Adanya Suplemen 
Kurikulum 1999 

- Mulai Dicanangkannya 
pemerintahan 
Desentralistik 

- Penerapan Desentralisasi melaui 
“Otonomi Daerah” 

- Kurikulum Berbasis Kompetensi 
- Adanya pemilihan umum secara 

langsung yang pertama 
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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, 
1999, 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 pembelajaran 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. Peristiwa pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke 
pemerintahan Reformasi merupakan suatu tonggak baru dalam perjalanan sejarah 
bangsa Indonesia modern. Bangsa Indonesia modern yang keberadaannya dapat 
ditandai oleh semangat kebersamaan yang awalnya dicanangkan dalam Sumpah 
Pemuda tahun 1928 menjadi suatu kenyataan politik, sosial, budaya, ekonomi, 
geografis dan historis ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada 
tanggal 17 Agustus 1945. Dalam kurun waktu yang relatif singkat bangsa yang relatif 
muda ini mengalami berbagai dinamika: pergolakan dan ancaman terhadap 
keutuhan bangsa terus berlangsung bahkan setelah pengakuan kedaulatan oleh 
Belanda.114 
 
Dalam waktu yang relatif singkat bangsa ini harus bekerja keras menyamakan 
persepsi tentang kebangsaan, arah yang akan dituju, bentuk pemerintahan yang 
digunakan, serta berbagai permasalahan yang berkenaan secara langsung terhadap 
kelangsungan pemerintahan, kehidupan kenegaraan, dan kelangsungan 
kebangsaan. Kebijakan politik baru, suasana kehidupan bangsa, dan masyarakat 
memberi kesempatan kepada penungkapan sumber/dokumen yang sebelumnya 
tidak diketahui/diperkenankan, adanya suasana yang baru dapat diungkapkan 
mengenai kelahiran suatu peristiwa, atau suatu penafsiran baru tentang suatu 
peristiwa yang berbeda dari sebelumnya. Sumber, dokumen, suasana disekitar 
suatu peristiwa menghasilkan fakta-fakta baru bagi suatu peristiwa sejarah. Fakta 
baru tersebut dapat pula dihasilkan oleh penafsiran baru terhadap data/informasi 
lama karena kerangka berfikir yang baru atau visi baru tentang suatu peristiwa 
sejarah. Permasalahan filosofis dan teoritik seperti ini adalah sesuatu yang umum 
terjadi dalam dunia ilmu dan tidak menjadi monopoli sejarah. Setiap disiplin ilmu 
melakukan hal yang sama. Perubahan fakta, teori, penafsiran, cerita yang disusun 
sebagai akibat adanya perkembangan baru dalam suatu disiplin ilmu adalah sesuatu 
yang harus terjadi. Informasi baru, fakta baru, pemaknaan baru, teori baru dan 
sebagainya adalah sesuatu yang menyebabkan suatu disiplin ilmu, sejarah dalam 
konteks pembicaraan ini berkembang. Penafsiran baru tersebut tentu saja akan 
berpengaruh pula terhadap penafsiran sejarah formal, yaitu sejarah yang diajarkan 
di sekolah. Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa 
permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan 
penguasaan materi (content oriented), di antaranya sebagai berikut : 
 

 
114 Dicky Wirianto, Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia, Islamic Studies 
Journal  |  Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2014, hlm 134. 
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1. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan 
banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran. 

2. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan 
tingkat perkembangan  
berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi 
kehidupan sehari-hari. 

       3.  Proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi 
pelajaran, guru sebagai pusat pembelajaran. Target pembelajaran pada 
penyampaian materi. 

       4. Evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. 
Keberhasilan siswa     diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang 
dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Ujian hanya menggunakan 
teknik paper and pencil test.115 

 
Permasalahan di atas terasa saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal 
ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakankurikulum tersebut. 
Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1999. 
Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip 
penyempurnaan kurikulum, yaitu: 
 

1. Penyempurnaan kurikulum secara terus menerus sebagai upaya 
menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat. 

2. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang 
tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi 
siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. 

3. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran 
substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat 
perkembangan siswa.  

4. Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, 
seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana/prasarana 
termasuk buku pelajaran. 

5. 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. 
 

Alasan mengapa perlu adanya suplemen kurikulum 1999 adalah terkait dengan 
Permasalahan konten yang terjadi sebagai akibat review kurikulum yang berkenaan 
dengan fakta dan penafsiran sejarah. Pokok-pokok bahasan yang berkenaan 
dengan sejarah politik Indonesia masa kini dan menimbulkan keresahan dalam 

 
115 http://www.slideshare.net/, diakses 23 desember 2016 pukul 23.00. 
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masyarakat serta dianggap penuh bias untuk kepentingan tertentu diberikan 
suplemen materi116. Pokok-pokok bahasan tersebut adalah:  
 
SD : G.30.S/PKI dan Integrasi Timor Timur; 
SLTP : Serangan Umum 1 Maret, G.30.S/PKI, Orde Baru, dan Integrasi Timor Timur;  
SLTA : Serangan Umum 1 Maret, G.30.S/PKI, Orde Baru, dan Integrasi Timor Timur.  
 
Pokok-pokok bahasan ini adalah pokok bahasan yang mengandung banyak 
polematik bahkan diantara para sejarawan. Oleh karena itu, seperti dinyatakan 
dalam tujuan suplemen diadakannya supelemen materi tersebut agar guru:  
 
(a) memiliki pegangan mengenai fakta yang lebih akurat, dikaji dan teruji serta 
disetujui oleh para sejarawan tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret, 
G.30.S/PKI, Orde Baru dan Integrasi Timor Timur sehingga guru dapat memberikan 
penjelasan dan jawaban yang lebih tepat kepada peserta didik, dan  
(b) dapat menjelaskan adanya kerancuan fakta dan penafsiran yang terdapat dalam 
berbagai sumber informasi, baik buku pelajaran mau pun media massa sehingga 
kerancuan tersebut tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan dari 
masyarakat dan peserta didik terhadap pendidikan sejarah. 
 
Sejak terjadinya reformasi kemerdekaan, sistem perpolitikan di Indonesia juga 
berubah dimana pada masa orde baru pemerintahan bersifat sentralistik, maka pada 
zaman reformasi mulai mengarah kepada desentralistik  menurut bank dunia, dari 
dua puluh negara yang menjadi mitra kerjanya dalam desentralisasi, ada empat 
negara yakni Indonesia bersama-sama Philipina, Pakistan dan Ethiopia yang 
melaksanakan “dentuman besar desentralisasi. 117Dimana konsep desentralisasi di 
Indonesia terwujud dengan adanya “otonomi daerah” Pada saat rakyat Indonesia 
disibukkan dengan pelaksanakan Pemilu 2004, Tahun 2004 bisa dibilang sebagai 
pintu gerbang realisasi dari Reformasi Indonesia, dimana pada tahun ini sistem 
perpolitikan di Indonesia mengarah kepada sistem demokrasi, terlihat dengan pada 
tahun ini terselenggaranya pemilihan umun secara langsung untuk pertamakali nya 
selama sejarah bangsa Indonesia yang berlangsung pada tanggal 15 juli 2004. 
Dalam konteks pemilihan umum secara langsung tersebut. setiap partai poltik diberi 
kebebasan untuk ikut dalam pemilihan seacara langsung, asalkan memenuhi kriteria 
yang telah di tetapkan, maka ditahun tersebut jumlah partai politik yang ikut andil 
dalam pemilihan umum langsung ini meningkat secara dratsis, yaitu mencapai 24 
partai politik. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) melakukanrevisi terhadap UU No. 22 tahun 1999. Dilihat dari proses 
penyusunan revisi, paling tidak ada dua cacat yang dibawa oleh UU yang baru (UU 
No. 32 tahun 2004) yakni, proses penyusunan yang tergesa-gesa dan tertutup 
ditengah-tengah rakyat sedang melakukanhajatan besar pemilu. Padahal UU 

 
116 S. Hamid Hasan, Suplemen Kurikulum Sejarah, Tim Pengembang Kurikulum PUSKUR 
(UPI), 2005, hlm. 4. 
117 Sadu Wasistiono, Menuju Desentralisasi BerkeseimbangaN, Http://Sadu-Wasistiono. Ipdn. 
Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Makalah-Menuju-Desentralisasi-Berkeseimbangan-Utk-Jurnal-
Aipi1.Pdf, Diakses 3 Desember 2016. 
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otonomi daerah adalah kebijakan yang sangat penting dan menyangkut tentang 
kualitas pelaksanaan partisipasi rakyat dan pelembagaan demokrasi. Kedua, UU 
tersebut disusun oleh DPR hasil pemilu 2004 dimana pada waktu penyusunan revisi 
tersebut anggota DPR sudah mau demisioner.  
 
Tanggal 29 September 2004 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota 
DPR periode 1999-2004, Sidang Paripurna DPR menyetujui rancangan perubahan 
(revisi) terhadap UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004. Tanggal 1 
Oktober Anggota DPR baru hasil pemilu 2004 dilantik. Secara defacto DPR pemilu 
1999 sudah kehilangan relevansinya untuk menyusun dan mengagendakan 
pembahasan kebijakan yang sangat krusial118. Pada 15 Oktober 2004, Presiden 
Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah. Diharapkan dengan adanya kewenangan di 
pemerintah daerah maka akan membuat proses pembangunan, pemberdayaan dan 
pelayanan yang signifikan. Pemberlakuann UU otonomi daerah yang dimulai dengan 
diterapkannya UU nomor 22 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan UU 
nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dengan diserahkannya 
sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek 
pembangunan di Indonesia, termasuk juga dalam aspek pendidikan. Berdasarkan 
pasal 10 ayat (3) UU nomor 32 tahun 2004, urusan-urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: pertama politik luar negeri, kedua 
pertahanan ketiga keamanan keempat yustisi kelima moneter dan fiskal nasional 
keenam agama. Selain urusan-urasan tersebut, semua urusan telah diserahkan 
kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. 
Pelimpahan wewenang kepada daerah membawa konsekuensi terhadap 
pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagaimana termuat dalam 
pasal 12 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana 
dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. 
Untuk itu, dikeluarkan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan memberdayakan 
dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem 
pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, 
bertanggungjawab, dan pasti, serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan 
antara pusat dan daerah. Jumlah kewenangan yang begitu besar tersebut 
membawa perubahan struktur dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada 
penentuan stakeholder didalamnya. Jika pada masa sebelumnya diberlakukannya 
otonomi daerah, stakeholder pendidikan sepenuhnya berada di tangan aparat pusat, 
maka di era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakeholder akan 
tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan.  
 

 
118 Osmiati, Pendidikan Di Indonesia:  Sejarah Kurikulum  Dan Kurikulum  Sejarah Masa 
Orde Baru Dan  Reformasi, Analisis Sejarah, Volume 4, No. 2, 2014 Labor Sejarah, 
Universitas Andalas, hlm. 171. 
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Sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang ditempuh 
oleh pemerintah, tanggungjawab pemerintah daerah akan meningkat dan semakin 
luas, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan untuk 
senantiasa meningkatkan kemampuannnya dalam berbagai tahap pembangunan 
pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, 
sampai pemantauan atau monitoring di daerah masing-masing sejalan dengan 
kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah.119 Selain UU tentang 
otonomi daerah seperti diatas, terdapat Undang-undang tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan 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.120 Dalam salah satu pasal yang terdapat pada 
UU no 20 tahun 2003 yaitu pasal 36 dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum 
dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:  
peningkatan iman dan takwa;  peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, 
kecerdasan, dan minat peserta didik;  keragaman potensi daerah dan lingkungan;  
tuntutan pembangunan daerah dan nasional;  tuntutan dunia kerja;  perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;  agama;  dinamika perkembangan global; 
dan  persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.121 
 
Kondisi Ekonomi  
Sejak terjadinya reformasi di Indonesia dimana saat itu perekonomian Indonesia 
mengalami keterpurukan, Indonesia perlahan mulai kembali membangun 
perekonomiannya. Kondisi ekonomi secara demokratis, kinerja pemerintah 
diberbagai  bidang menjadi faktor penting yang menentukan terpilih kembalinya 
pemerintahan tersebut. Hal ini sekarang berlaku pula di Indonesia, dengan 
diterapkannya  sistem pemilihan presiden secara  langsung sejak tahun 2004. 
Untuk Indonesia, yang sebagian  masyarakatnya (16,6 persen dari total populasi, 
atau 36,1 juta  orang) masih hidup dibawah garis kemiskinan (yakni berpendapatan 
per bulan  sebesar Rp.143.455 untuk  kota  dan  Rp 108.725  untuk  desa),  kinerja 
pemerintah di bidang   ekonomi  akan  menjadi  perhatian  utama. Sebagian besar 
masyarakat Indonesia—termasuk yang  hidup diatas garis kemiskinan—belum  bisa 
dikategorikan makmur secara ekonomi, sehingga sangat  mengharapkan 
pemerintah  dapat memperbaiki taraf kehidupan mereka. Dengan  sistem  

 
119http://www.kompasiana.com/hasrulharahap/pendidikan-dan 
permasalahannya_550db574a33311e11a2e3d41, diakses 3 desember 2016. 
120 Prof. Dr. Herminarto Sofyan, Prof. Pardjono, Ph.D, Paradigma Baru Pendidikan Vokasi, 
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/prof-dr-herminarto-sofyan-mpd/paradigma-
baru-dan-guru-pendidikan-vokasi-rev1.pdf, hlm. 1. 
121 http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/uuno20th2003ttgsisdiknas.pdf, diakses terakhir 
pada tanggal 23 desember 2016 pukul 00.30. 
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pemilihan   langsung  ini, masyarakat   Indonesia memiliki kesempatan untuk ikut 
menentukan nasib mereka sendiri. Bila dirasakan pemimpin yang mereka pilih 
ternyata tidak  dapat memenuhi janji kampanye untuk memperbaiki  kualitas 
kehidupan mereka,  maka mereka dapat memilih pemimpin lain pada pemilihan 
berikutnya. Ini merupakan pengalaman baru bagi masyarakat Indonesia,    yang  
selama  ini diperlakukan  secara   cuma-cuma dalam proses pengambilan 
keputusan politik, yang berujung  pada lemahnya posisitawar (bargainingposition) 
ekonomi mereka. Perkembangan disektor ekonomi yang  mendorong optimisme di 
tahun 2005 adalah parameter-parameter makro-ekonomi beberapa tahun 
belakangan yang menunjukkan trend membaik. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 
2001 terus meningkat dari 3,83 persen di 2001 ke 4,38 persen di 2002 kemudian  
ke 4,88 persen di 2003 seperti ditunjukkan oleh Pertumbuhan Produk Domestik  
Bruto   (PDB) pada Grafik1.1122 
 

Grafik 7.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 1996-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber  : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik 
 

Perekonomian Indonesia memang menunjukan peningkatan, namun di lain pihak  
dimana sejak diberlakukannya otonomi daerah maka otomatis kesejahteraan atau 
perekonomian masing-masing daerah diatur dan dikelola oleh daerahnya masing-
masing. Hal tersebut mengakibatkan timpangnya kondisi perekonomian daerah yang 
satu dengan yang lainya akibat dengan ketersediaan sumber perekonomian. 
Dimana angka pengangguran di Indonesia tercatat mengalami kenaikan dimana 
seperti yang terdapat dalam data. 
  
 
 
 
 
 
 

 
122 Adinda Tenriangke Muchtar, Indonesia 2005, (Jakarta: The Indonesian Institute, 2006), 
hlm. 5.  
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Grafik 7.2 Pertumbuhan Angka Pengangguran 1996-2005 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber  : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik 
 
Dari data tersebut menunjukan bahwa tingkat  pengangguran di Indonesia terus 
meningkat dari tahun ke tahun salah satu faktornya adalah akibat pemberlakuan 
otonomi daerah. Dengan adanya ketimpangan ekonomi, maka akan berdampak pula 
dengan pendidikan dimana masalah dana, saran dan prasarana persoalan dan 
merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan 
sistem pendidikan di Indonesia, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau 
unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.  Selama 
ini dikeluhkan bahwa mutu pendidikan nasional rendah karena dana yang tidak 
mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih terlalu rendah. Padahal kalau mau 
belajar dari bangsa-bangsa yang sudah maju sebagaimana mereka membangun, 
justru mereka berani menempatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan 
melebihi keperluan yang lainnya. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi 
anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan.  
 
Isi dan Struktur Kurikulum 2004 
Kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang dinamis, oleh karena itu kurikulum 
juga harus peka dan sekaligus mampu merespon beragam perubahan dan beragam 
tuntutan stakeholders yang menginginkan adanya peningkatan kualitas pendidikan. 
Di Negara-negara berkembang dan Negara maju dewasa ini tengah berupaya 
meningkatkan kualitas pendidikannya. Salah satu upaya peningkatan mutu 
pendidikan ini adalah melalui perubahan kurikulum. Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) atau  Kurikulum 2004, adalah  kurikulum  dalam dunia  
pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Secara materi, 
sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari Kurikulum 1994, perbedaannya hanya 
pada cara para murid belajar di kelas. Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan 
perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus 
dicapai oleh siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemeberdayaan 
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sumber daya pendidikan (Depdiknas 2002)123. Perlu diketahui bahwa kompetensi 
merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 
direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi mencakup tugas, 
keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat 
melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. 
Dengan demikian terdapat hubungan antara tugas-tugas yang dipelajari peserta 
didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh kerja. Kompetensi yang 
harus dikuasai peserta didik dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai. Sebagai 
wujud hasil belajar peserta didik yang mengacu pada kreativitas belajarnya.      
Peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar, dan tingkat-tingkat penguasaan yang 
akan digunakan sebagai kriteria pencapaian secara eksplisit, dikembangkan 
berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan memiliki kontribusi terhadap 
kompetensi yang sedang dipelajari. KBK adalah suatu konsep kurikulum yang 
menekankan pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai 
sikap dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk 
kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Dengan 
demikian penerapan kurikulum dapat menumbuhkan tanggung jawab, dan 
partisipasi peserta didik untuk belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum, 
serta memberanikan atau mengimplementasikan  diri berperan dalam berbagai 
kegiatan di sekolah maupun masyarakat. 
 
KBK memfokuskan pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. 
Oleh karena itu kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi, dan seperangkat 
tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa. Sehingga pencapaiannya 
dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai 
sesuatu kriteria keberhasilan. KBK juga menuntut guru yang berkualitas dan 
profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangkaian meningkatkan kualitas 
pendidikan. KBK berorientasi pada kreativitas individu untuk melakukan sesuatu 
dalam bentuk kemahiran dan efek (dampak) yang diharapkan yang muncul dari 
peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dan 
keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Rumusan 
kompeten dalam kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan pernyataan apa 
yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap 
tingkatan kelas dan Madrasah, sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang 
dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten. Kemampuan 
yang dimiliki peserta didik untuk berekreasi dan berimajinasi jika diberikan 
kesempatan dan peran aktif guru terhadap siswa yang secara tidak langsung akan 
memberikan dampak terhadap penguasaan apa yang telah diajarkan guru.  
 
Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan. 
Sedangkan dalam kurikulum baru ini, para siswa dikondisikan dalam 
sistem semester. Dahulu pun, para murid hanya belajar pada isi  materi pelajaran, 
yakni menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut 
aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan IPTEK tanpa meninggalkan 

 
123 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum:  Teori dan Praktik (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2007), 
hlm. 43. 
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know

To do

To beTo live 
together

Develop
mental

kerja sama dan solidaritas. Jadi, guru hanya bertindak sebagai fasilitator, namun 
meski begitu pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di 
kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek, dan siswa bukan hanya 
memahami materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektual. 
 

Skema 7.2 Siklus Sasaran Pembelajaran dalam KBK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam KBK, sasaran utama justru kemampuan siswa secara keseluruhan, 
keberhasilan pembelajaran bukan dilihat dari tuntasnya materi yang diajarkan, 
melainkan tuntasnya penguasaan siswa. Dengan demikian, sasaran akhir 
pembelajaran adalah perubahan perilaku (performance). Belajar bukan hanya untuk  
tahu (to know), tetapi juga mengiring siswa untuk dapat mengaplikasikan 
pengetahuan yang diperoleh secara langsung dalam kehidupan nyata (to do), 
belajar untuk membangun jati diri (to be) dan membentuk sikap hidup dalam 
kebersamaan yang harmoni (to live together). Untuk itu pembelajaran berlangsung 
secara developmental, dengan memposisikan siswa  sebagai bibit yang potensial 
untuk berkembang. Dengan demikian, sumber belajar diharapkan  beragam, siswa 
dimotivasi agar membaca banyak buku (ini bukan berarti siswa harus memiliki 
banyak buku). Kemajuan belajar siswa dilihat secara autentik (authentic 
assessment) dengan metode  portofolio, yaitu melihat perkembangan setiap individu 
siswa dari waktu ke waktu (membandingkan hasil yang diperoleh siswa yang 
bersangkutan pada saat ini dengan sebelumya, bukan membandingkan dengan 
hasil yang lain).124 Cara ini akan efektif  untuk melihat seberapa jauh kemajuan atau 
kemunduran yang terjadi pada diri setiap anak. Ada 4 kompetensi dasar yang harus 
dimiliki siswa, yaitu :  

 
124 Puskur BPP, Naskah Akademik 2004 (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 
hlm. 7 – 8. 
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a. Kompetensi akademik, yaitu peserta didik harus memiliki pengetahuan dan 
keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup. 

b. Kompetensi okupasional, yaitu peserta didik harus memiliki kesiapan dan 
mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. 

c. Kompetensi kultural, yaitu peserta didik harus mampu menempatkan diri 
sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat. 

d. Kompetensi temporal, yaitu peserta didik tetap eksis dalam menjalani 
kehidupannya sesuai tuntutan perkembangan zaman.125 

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 
Sebagai acuan dalam proses pembelajaran, kurikulum memberikan ketegasan 
orientasi pembelajaran. Untuk itu, rancangan kurikulum harus dapat memberikan 
pedoman sehingga sekenario pembelajaran menjadi terarah yaitu pengembangan 
kompetensi siswa. Selama ini fungsi kurikulum sebagai acuan sudah berjalan 
dengan baik, namun dalam implementasinya terjadi bias dan inkonsistensi sasaran 
yang akan dicapai. Dalam kurikulum 1994 secara tegas dinyatakan ada sejumlah 
kemampuan yang harus dicapai, tetapi dalam proses pembelajaran, yang menjadi 
acuan bukan kemampuan, melainkan jumlah atau cakupan materi yang telah 
disampaikan. Dalam kenyataannya, seringkali terjadi kesenjangan antara cakupan 
materi yang telah disampaikan dengan daya serap (kemampuan yang dimiliki 
siswa). Guru akan memberhentikan proses pembelajaran jika semua materi telah 
disampaikan kepada siswa, dan ketika proses tersebut “telah dihentikan” belum 
tentu siswa telah mengausai materi tersebut. Akibatnya proses pembelajaran hanya 
bersifat hafalan. Dalam tujuan pendidikan nasional diamanatkan bahwa setiap siswa 
harus memiliki pengetahuan, keterampilan, budi pekerti luhur, akhlak mulia, dapat 
hidup bermasyarakat dengan aman, damai, sehingga mereka menjadi warga Negara 
yang aktif sebagai agen pembaharuan dan pembangunan bangsa.126 Dalam 
praktiknya, tujuan ini belum terwujud, karena yang menjadi sasaran utama dalam 
proses pembelajaran hanya penguasaan pengetahuan, sementara pembentukan 
karakter belum banyak tersentuh.Untuk itu diperlukan suatu pembaharuan dalam 
implementasi kurikulum yang berorientasi pada pembinaan pembiasaan sehingga 
setiap siswa tumbuh menjadi pribadi pembelajar seumur hidup, dengan demikian, 
tujuan pendidikan nasional diatas akan dapat direalisasikan melalui proses 
pendidikan, terutama melalui sekolah. Untuk itu, implementasi KBK sebagai sebuah 
kurikulum memiliki 2 karakteristik utama, yaitu; 

1. KBK memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. 
Artinya melalui KBK diharapkan siswa memiliki kemampuan standar minimal 
yang harus dikuasai. 

2. Implementasi pembelajaran dalam KBK mnekankan kepada proses 
pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. 
Pembelajaran tidak sekedar diarahlan untuk menguasai materi pelajaran, 
akan tetapi bagaimana materi itu dapat menunjang dan mempengaruhi 

 
125 Ibid., hlm. 7. 
126 Ibid. hlm. 28 -29. 
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kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak sehari-hari. Dalam hal ini 
terdapat 3 bentuk implementasi dari KBK yaitu : 

a. Implikasi KBK Terhadap Pengembangan Aspek Pembelajaran, 
Rancangan Pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran KBK diarahkan 
untuk menggali dan megembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. 
Proses pembelajaran berorientasi pada siswa sebagai subjek 
pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang agar siswa dapat 
mengembangkan keterampilan dasar mata pelajaran yang bersangkutan. 
Pembelajaran harus dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 
individual peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan lain-lain. 
 

b. Implikasi KBK Terhadap Pengembangan Proses Pembelajaran, 
Pengembangan Proses Pembelajaran Belajar yang dinginkan KBK, bukan 
menumpuk ilmu pengetahuan tetapi proses perubahan perilaku melalui 
pengalaman belajar dan diharapkan terjadi pengembangan berbagai 
aspek pada setiap peserta didik. Guru bertugas mengelola pembelajaran 
baik dalam pengembangan strategi pembelajarn maupun menggunakan 
berbagai sumber belajar.  
 

c. Implikasi KBK Terhadap Pengembangan Evaluasi. Evaluasi dalam 
KBK menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kedua sisi 
evaluasi itu sama pentingnya sehingga pencapaian standar kompetensi 
dilakukan secara utuh yang tidak hanya mengukur aspek pengetahuan 
saja, akan tetapi sikap dan keterampilan. aspek kognitif berhubungan 
dengan kemampuan kecerdasan dan intelektual siswa. Aspek afektif 
berhubungan dengan penilaian sikap dan minat siswa terhadap mata 
pelajaran dan proses pembelajaran. Aspek psikomotor berhubungan 
dengan tingkat penguasaan pengetahuan dalam bentuk praktek. Bentuk 
penilaian menggunakan instrumen tes dan non tes secara seimbang 
dengan fungsi formatif maupun sumatif. 

 
Struktur Kurikulum 
1. Struktur kurikulum TK dan RA 
Pada level TK/RA, kompetensi dan hasil belajar dari setiap rumpun pelajaran dan 
mata pelajaran diintegrasikan ke dalam bidang pengembangan TK & RA.  

a. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran ( 2 semester) adalah 34 minggu 
dan jam belajar efektif per hari adalah 2,5 jam (150 menit). 

b. Pengelolaan kegiatan belajar ketiga jenis bidang pengembangan diserahkan 
sepenuhnya kepada penyelanggara TK/RA. 

c. Program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar 
meliputi antara lain pengembangan berbahasa, kognitif, fiksik, dan 
akademik.127 

 
 

127 Puskur BPP, Model Sistem Penyampaian Kurikulum (Jakarta: Departemen Pendidikan 
Nasional, 2003), hlm.12. 
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Tabel 7.1 Program Kegiatan BelajarTaman Kanak-Kanak & RA 
 

Program Kegiatan Belajar Alokasi Waktu 

Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama  

Pengembangan sosial dan Emosional 

Pengembangan kemampuan dasar 

Alokasi waktu per minggu 15 am ( 900 menit ) 
Sumber : Puskur BPP, Departemen Pendidikan Nasional 2003). 

Level ini merupakan tingkatan pencapaian prestasi anak setelah menyelesaikan 
pendidikan prasekolah melalui TK & RA, dan bukan merupakan prasyarat yang 
harus dicapai sebelum masuk sekolah dasar. 

2. SD dan MI 
Pada level SD / MI, penekanan hasil belajar terletak pada kemampuan literasi. Level 
ini merupakan bagian dari pendidikan usia dini di sekolah dasar sehingga penetapan 
hasil belajar pada beberapa mata pelajaran. Siswa SD & MI diorientasikan untuk 
lebih menguasai konsep-konsep yang lebih abstrak secara bertahap. Pada level ini 
mata pelajaran yang diberikan secara berdiri sendiri tetapi dengan tetap 
memperhatikan keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Penekanan hasil belajar 
adalah hasil penguasaan kompetensi tamatan SD & MI sebagai persiapan untuk 
beralih ke jenjang sekolah menengah. Pada level ini kompetensi mata pelajaran 
yang diberikan bertujuan untuk melatih meningkatkan kemandirian siswa dalam 
setiap aspek dalam masalah kehidupan yang di hadapinya sehari-hari.128 

 Tabel 7.2 Program Kegiatan BelajarSekolah Dasar Dan MI 

Mata Pelajaran Alokasi Waktu 
Kelas I dan II Kelas III dan IV 

1. Pendidikan Agama 

27 jam 

3 
2. Bahasa Indonesia 6 
3. Matematika 6 
4. Sains 4 
5. Pengetahuan sosial 5 
6. Kerajinan tangan dan 

kesenian 4 

7. Pendidikan jasmani 3 
Jumlah 27 31 

Sumber : Puskur BPP, Departemen Pendidikan Nasional 2003. 

 
128 Ibid. hlm. 13. 

15 JAM 
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a. Alokasi waktu adalah 27 jam jam pelajaran per minggu. Komposisi 20 % 
untuk agama, 50% untuk membaca dan menulis permulaan serta berhitung 
dan 30 % untuk sains, pengetahuan social, kerajinan tangan dan kesenian 
dan pendidikan jasmani. Jumlah jam yang disediakan maksimal sebanyak 4 
jam pelajaran. 

b. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan 35 menit. 
c. Pendekatan tematik digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai hasil belajar yang bermakna dan pengelolaan waktunya ditetapkan 
sekolah. 
 

3. SMP dan MTs 
Pada level SMP/MTs, kompetensi mata pejaran yang diberikan lebih diarahkan 
untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir dan penalaran proses 
abstraksi siswa melalui konsep-konsep yang dipelajari serta penerapannya dalam 
memecahkan masalah sehari-hari. Pada level 4A yang diutamakan adalah 
pencapaian prestasi yang selaras dengan tujuan wajib belajar sembilan tahun serta 
pencapaian kompetensi tamatan SMP & MTs sebagai persiapan untuk beralih 
jenjang sekolah menengah atas.129 

Tabel 7.3 Program Kegiatan BelajarSekolah Menengah Pertama Dan Madrasah 
 

Mata Pelajaran Alokasi Waktu 
Kelas VII Kelas VII Kelas IX 

Pendidikan Agama 2 2 2 
Kewarganegaraan 2 2 2 
Bahasa dan Sastra 
Indonesia 

5 5 5 

Matematika 5 5 5 
Sains 5 5 5 
Pengetahuan Sosial 5 5 5 
Bahasa Inggris 4 4 4 
Pendidikan Jasmani 3 3 3 
Kesenian 2 2 2 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi/Keterampilan 

2 2 2 

Jumlah 35 35 35 

  Sumber : Puskur BPP, Departemen Pendidikan Nasional 2003). 

a. Alokasi waktu adalah 35 jam pelajaran per minggu. Jumlah jam yang 
disediakan maksimal sebanyak 4 jam pelajaran. 

b. Satu jam mata pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. 

 
129 Ibid. hlm. 16. 
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c. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu, 
dan jam sekolah efektif per minggu adalah 1755 menit atau 30 jam, jumlah 
jam belajar per tahun adalah 995 jam. 

d. Sekolah dapat mengalokasikan waktu untuk melaksanakan kegiatan sekolah 
seperti kunjungan perpustakaan, olahraga, bakti sosial,dll. 
 

4. SMA dan MA jurusan dan pilihan 
Penekanan hasil belajar terletak pada pencapaian prestasi peserta didik untuk 
keperluan penjurusan di SMA & MA, di mana kompetensi dan hasil belajarnya masih 
pada penguasaan dasar-dasar kompetensi secara generik. Sedangkan pencapaian 
prestasi siswa diarahkan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Disamping itu para 
siswa juga diberikan penambahan pemantapan pembekalan keterampilan hidup 
agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif, baik sebagai 
mahasiswa, tenga kerja maupun individu. 130 

   
Tabel 7.4 Program Studi Ilmu AlamSekolah Menengah Atas Dan Madrasah 

 

MATA PELAJARAN KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 
1 2 1 2 1 2 

1.      Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 
2.      Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 - 
3.      Bahasa dan Sastra Indonesia 3 3 3 3 3 3 
4.      Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4 
5.      Matematika 5 5 5 5 5 5 
6.      Kesenian 2 2 2 2 - - 
7.      Pend. Jasmani 2 2 2 2 2 2 
8.      Sejarah 2 - 2 - 2 - 
9.      Geografi - 2 - 2 - 2 
10.  Ekonomi - - - - - - 
11.  Sosiologi - - - - - - 
12.  Fisika 5 5 5 5 5 5 
13.  Kimia 4 5 4 5 4 5 
14.  Biologi 5 4 5 4 5 4 
15. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi/Ketrampilan 

2 2 2 2 2 2       

16.  PPK 2 2 2 2 - - 
17.  BP 1 1 1 1 - - 

Jumlah Jam Dalam 1 Minggu 41 41 41 41 34 34 
Sumber : Puskur BPP, Departemen Pendidikan Nasional 2003. 

 
 

 
130 Ibid. hlm. 18 – 24. 
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Tabel 7.5 Program Studi Ilmu Sosial Sekolah Menengah Atas Dan Madrasah 
  

 

MATA PELAJARAN 

KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 
1 2 1 2 1 2 

1.      Pendidikan Agama  2 2 2 2 2 2 
2.      Kewarganegaraan  3 3 3 3 3 2 
3.      Bahasa dan Sastra Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4.      Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4 
5.      Matematika 4 4 4 4 4 4 
6.      Kesenian 2 2 2 2 - - 
7.      Pend. Jasmani 2 2 2 2 2 2 
8.      Sejarah 3 3 3 3 3 3 
9.      Geografi 3 3 3 3 3 3 
10.  Ekonomi 5 5 5 5 5 5 
11.  Sosiologi 4 4 4 4 4 4 
12.  Fisika - - - - - - 
13.  Kimia - - - - - - 
14.  Biologi - - - - - - 

   15.  Teknologi Informasi dan 
Komunikasi/  
           Ketrampilan 

2 2 2 2 2 2       

16.  PPK 2 2 2 2 - - 
17.  BP 1 1 1 1 - - 

Jumlah Jam Dalam 1 Minggu 41 41 41 41 36 34 
Sumber : Puskur BPP, Departemen Pendidikan Nasional 2003. 

Tabel 7.6 Program Studi Bahasa Sekolah Menengah Atas Dan Madrasah 
 

MATA PELAJARAN KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 
1 2 1 2 1 2 

1.      Pendidikan Agama  2 2 2 2 2 2 
2.      Kewarganegaraan  3 3 2 2 2 2 
3.      Bahasa dan Sastra Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4.      Bahasa Inggris 4 4 6 6 5 5 
5.      Matematika 4 4 2 2 2 2 
6.      Kesenian 2 2 2 2 - - 
7.      Pend. Jasmani 2 2 2 2 2 2 
8. Sejarah 3 3 3 3 3 3 
9.       Antropologi - - 2 2 2 - 
10. Geografi 3 3 3 3 3 3 
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MATA PELAJARAN KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 
1 2 1 2 1 2 

11. Ekonomi 2 2 5 5 5 5 
12.  Sosiologi 2 2 4 4 4 4 
13.  Fisika 3 3 - - - - 
14.  Kimia 3 3 - - - - 
15.  Biologi 3 3 - - - - 
16.  Teknologi Informasi dan Komunikasi/  2 2 2 2 2 2 
      Ketrampilan 

      

17.  PPK 2 2 2 2 - - 
18.  BP 1 1 1 1 - - 

Jumlah Jam Dalam 1 Minggu 41 41 41 41 36 34 
Sumber : Puskur BPP, Departemen Pendidikan Nasional 2003. 

Secara rinci dan jelas, di dalam peta kompetensi TK & RA sampai dengan SMA/MA  
telah diformulasikan rumusan kompetensi dasar dan hasil belajar sehingga guru 
sebagai curriculum implementer dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam 
rangka melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 
 
Model Pembelajaran Kurikulum 2004 
Model pembelajaran merupakan komponen penting agar tujuan kurikulum dapat 
berjalan dengan baik. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 
pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 
kelas. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai 
kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran adalah 
pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut pendekatan, 
strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar. Dalam suatu model pembelajaran ditentukan bukan 
hanya dari apa yang harus dilakukan guru, akan tetapi menyangkut tahapan-
tahapan, prinsip-prinsip reaksi guru dan siswa serta sistem penunjang yang 
disyaratkan. Menurut Arends (dalam Suprijono, 2013:46) model pembelajaran 
mengacu pada pendekatan yang digunakan termasuk di dalamnya tujuan tujuan 
pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran 
dan pengelolaan kelas. Menurut Joice & Weil (dalam Isjoni, 2013: 50) model 
pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian 
rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan 
memberi petunjuk kepada pengajar di kelasnya.131 Penerapan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi tahun 2004 ini tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 1994, 
perbedaannya hanya pada cara murid belajar dikelas. Dimana pada kurikulum yang 
terdahulu menerapkan sistem caturwulan, sedangkan pada kurikulum 2004 
menerapkan sistem semester. Dahulu, siswa hanya terfokus pada materi yang 

 
131http://digilib.unila.ac.id/2632/15/BAB%20II.pdf (diakses pada tanggal 3 desember 2016 
pukul 07.36). 
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disampaikan oleh guru saja, sedangkan pada kurikulum 2004 siswa dituntut untuk 
aktif mengembangkan keterampilan dengan menyesuaikan pada IPTEK tanpa 
meninggalkan kerja sama dan solidaritas.  
 
Dalam kegiatan belajar mengajar dikelas, para siswa dijadikan sebagai subjek 
belajar bukan objek (student centered), sehingga setiap kegiatan yang dilakukan 
oleh siswa mempunyai nilai tersendiri. Oleh karena itu, pada kurikulum 2004 guru 
hanya sebagai fasilitator yang menunjang kemampuan siswa. Kurikulum Berbasis 
Kompetensi tahun 2004 berorientasi bahwa siswa bukan hanya memahami materi 
pelajaran untuk mengembangkan intelektual saja, tetapi juga bagaimana 
pengetahuan yang sudah di peroleh dapat di realisasikan pada kehidupan nyata. 
Untuk itu, KBK menerapkan strategi pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning (CTL). Contextual Teaching and Learning merupakan suatu strategi 
pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara 
penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 
dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat 
menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar dalam kehidupan sehari-
hari. Dengan demikian, ada tiga hal yang harus dipahami dalam Contextual 
Teaching and Learning : 
 

1. Contextual Teaching and Learning menekankan pada proses keterlibatan 
peserta didik untuk menemukan materi pembelajaran, artinya proses 
pembelajaran diorientasikan pada proses pengalaman peserta didik secara 
langsung. 

2. Contextual Teaching and Learning mendorong peserta didik untuk dapat 
menemukan hubungan antara materi pelajaran yang dipelajari dengan situasi 
kehidupan nyata. Artinya, peserta didik dituntut untuk mampu menemukan 
keterkaitan langsung antara pengetahuan yang diperoleh melalui proses 
belajar dengan kehidupan nyata.  

3. Contextual Teaching and Learning mendorong peserta didik untuk mampu 
mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar 
dalam kehidupan nyata, sehingga dapat mewarnai sikap dan tindakannya. 
 

Terdapat lima karakteristik utama dari implementasi Contextual Teaching and 
Learning :  
 

1. Contextual Teaching and Learning merupakan proses pengembangan 
pengetahuan yang sudah dimiliki, artinya materi pelajaran yang dipelajari 
tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik.  

2. Contextual Teaching and Learning merupakan proses pembelajaran untuk 
memperoleh serta menambah pengetahuan baru, dimana pengetahuan baru 
itu diperoleh secara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan 
mempelajari sesuatu secara keseluruhan, kemudian dianalisis secara detail. 

3. Contextual Teaching and Learning menghendaki materi pelajaran bukan 
sekadar untuk dihafal, tetapi untuk dipahami, dihayati, serta diyakini. Cara ini 
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bisa dilakukan dengan meminta tanggapan pihak lain atas pengetahuan yang 
dimiliki.  

4. Contextual Teaching and Learning menghendaki implementasi pengetahuan 
yang dimiliki dalam kehidupan nyata, sehingga tampak pada terjadinya 
perubahan perilaku peserta didik. 

5. Contextual Teaching and Learning melakukan refleksi terhadap strategi 
pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk 
proses perbaikan dan penyempurnaan strategi.132 
 

Selanjutnya, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 menggunakan pendekatan 
inkuiri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran inkuiri 
didasarkan pada asumsi bahwa salah satu sifat yang mutlak dimiliki manusia adalah 
sifat ingin tahu, yang tidak dimiliki makhluk hidup yang lain. Pendekatan 
pembelajaran inkuiri merupakan pendekatan pembelajaran yang memandang atau 
mempersepsikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika proses pembelajaran 
berpusat pada siswa (student centered approaches), dengan memberdayakan sifat 
ingin tahu yang dimiliki siswa. Dalam realisasinya, sifat ingin tahu yang melekat pada 
diri tiap-tiap siswa itu ditumbuh kembangkan oleh guru agar siswa yang lebih banyak 
melakukan kegiatan eksplorasi serta elaborasi materi pelajaran, sementara guru 
lebih banyak berperan sebagai motivator dan fasilitator. Pada pendekatan inkuiri, 
proses pembelajaran didesain sedemikian rupa sehingga aktivitas serta kreativitas 
siswa dalam mencari dan memperdalam materi pelajaran bisa dikembangkan, 
karena itu proses pembelajaran dalam pendekatan ini menjadi lebih hidup.  
 
Sebagai motivator dan fasilitator, guru memberikan dukungan serta memberikan 
kemudahan berupa bimbingan, serta penyediaaan sumber belajar dan media 
pembelajaran yang dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan 
inkuiri dalam pembelajaran memiliki beberapa karakteristik utama yang 
membedakannya dengan bentuk pendekatan pembelajaran yang lain. Pertama, 
pendekatan ini lebih mengutamakan aktivitas siswa, dimana siswa diposisikan 
sebagai subjek belajar, sementara guru diposisikan sebagai motivator dan fasilitator. 
Kedua, penggunaan pendekatan inkuiri dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 
mengembangkan sikap kritis, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, serta 
kemampuan berpikir sistematis dan logis sebagai bentuk pengembangan 
kemampuan intelektual. Ketiga, seluruh aktivitas serta kreativitas siswa diarahkan 
kepada upaya siswa untuk mencari, menemukan, serta memahami sendiri sesuatu 
yang sedang dipelajari.133 Pendekatan Inkuiri memiliki kelebihan dan kekurangan, 
yaitu: 
 
- Kelebihan 
a. Menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

secara seimbang,sehingga pembelajaran melalui metode ini dianggap lebih 
bermakna.  

 
132 Eman Surachman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Laboratorium Sosiologi UNJ, 
2016), hlm. 81-82. 
133 Ibid, hlm. 23-24. 
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b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya 
belajarnya.  

c. Sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap 
belajar adalah proses perubahan tingkah laku lewat pengalaman.  

d. Mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata rata, 
sehingga siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat 
oleh siswa yang lemah dalambelajar.  

 
- Kekurangan 
  a. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa.  
  b. Tidak mudah mendesainnya, karena terbentur pada kebiasaan siswa. 
  c. Terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga 
guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan.134 
 
Setiap perubahan kurikulum tentunya harus mampu mengubah kebiasaan guru yang 
selama ini menggunakan metode ceramah yang menjadikan guru sangat dominan di 
dalam KBM. Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), diharapkan 
dapat mengubah pola KBM menuju KBM yang berorientasi kepada siswa. Untuk 
menuju perubahan yang diinginkan, perlu peningkatan kemampuan dan cara 
pandang baru dalam mengelola KBM. Kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk 
menciptakan keadaan tersebut sebagai berikut:135 
 

Tabel 7.7 Kemampuan Guru dan Indikator KBM 
 

Kemampuan Guru Indikator KBM 
1. Guru merancang dan 

mengelola KBM yang 
mendorong siswa untuk 
berperan aktif dalam 
pembelajaran. 

Guru melaksanakan KBM dalam kegiatan yang beragam, 
misalnya: 

• Percobaan. 
• Diskusi kelompok. 
• Memecahkan masalah. 
• Mencari informasi. 
• Menulis laporan/cerita/puisi. 
• Berkunjung keluar kelas. 

2. Guru menggunakan alat bantu 
dan sumber belajar yang 
beragam. 

Sesuai mata pelajaran, guru menggunakan misal: 
• Alat yang tersedia atau yang dibuat sendiri. 
• Gambar. 
• Studi kasus. 
• Narasumber.  
• Lingkungan. 

3. Guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
mengembangkan keterampilan. 

Siswa : 
• Melakukan percobaan, pengamatan, atau 

wawancara. 
• Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya 

sendiri. 
• Menarik kesimpulan. 
• Memecahkan masalah sendiri. 

 
134 Hamruni, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), hlm. 100. 
135 Puskur BPP, Kegiatan Belajar Mengajar Yang Efektif (Jakarta: Departemen Pendidikan 
Nasional, 2003), hlm. 45-46. 
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Kemampuan Guru Indikator KBM 
• Menulis laporan/hasil karya lain dengan kata-kata 

sendiri. 
4. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 
mengungkapkan gagasannya 
sendiri secara lisan atau 
tulisan. 

Melalui : 
• Diskusi. 
• Guru lebih banyak mengajukan pertanyaan 

terbuka. 
• Hasil karya. 

5. Guru menyesuaikan bahan dan 
kegiatan belajar dengan 
kemampuan siswa. 

• Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuan 
(untuk kegiatan tertentu). 

• Bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan 
kelompok tersebut. 

• Tugas perbaikan atau pengayaan diberikan sesuai 
dengan kebutuhan siswa. 

 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan inkuiri merupakan rangkaian 
kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir siswa secara kritis 
dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah 
yang dipertanyakan.  

 
Peran Guru dalam Kurikulum 2004 
Di dalam setiap kurikulum tidak terlepas dari peran guru di dalamnya, begitu juga 
dengan kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pembelajaran 
berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk 
menggali potensi dan pengalaman belajar siswa agar mampu memenuhi 
pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Pada kurikulum 2004, merupakan 
kurikulum yang muncul setelah adanya beberapa revisi dari yang sebelum-
sebelumnya. Sekolah dan guru berperan dalam mengembangkan kurikulum yang 
berlaku menjadi silabus yang bisa digunakan sebagai acuan dalam alur kegiatan 
pembelajaran di kelas. Oleh karena itu silabus harus terbentuk secara sistematis 
untuk mencapai target pencapaian kompetensi. Keberhasilan pelaksanaan KBK dan 
sistem pembinaan professional di daerah-daerah ditentukan oleh peran para guru, 
kepala sekolah, penilik, dan para pembina lainnya, orang tua siswa serta 
masyarakat. Peran para pelaksana pendidikan di lapangan sangat penting dalam 
merencanakan dan melaksakan program seperti: pembahasan masalah-masalah 
yang dihadapi; pengembangan dan penyebaran gagasan-gagasan baru serta 
pengembangan bahan-bahan pengajaran dan alat bantu belajar mengajar serta 
pemanfaatan sumber-sumber yang berlangsung di tingkat sekolah, KKG (Kelompok 
Kerja Guru), PKG (Pusat Kegiatan Guru), dan wadah-wadah pembinaan lainnya.  
 
Dalam KBK ini guru juga berperan untuk membimbing agar belajar siswa dapat 
dikaitkan dengan kegiatan aktif siswa. Maksudnya adalah bahwa dalam 
pembelajaran guru tidak hanya menyampaian materi yang ada di bahan ajar saja, 
tapi juga melakukan inovasi kepada siswa agar menuntut siswa untuk secara aktif 
mengeksplorasi materi pelajaran. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk 
menunjang tujuan ini adalah memberi peluang bagi siswa untuk mencari, mengolah, 
dan menemukan sendiri pengetahuan dibawah bimbingan guru. Dalam artian bahwa 
guru berfungsi sebagai fasilitator yang menemani dan membimbing siswa dalam 
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pembelajaran. Guru juga harus bisa memberikan wadah bagi siswa untuk 
mengembangkan keterampilan dasar mata pelajaran bagi siswa yang bersangkutan.  
Contohnya adalah dengan mewadahi siswa untuk melakukan observasi dalam 
rangka mengamati kejadian di sekitar mereka guna memperdalam ilmu yang telah 
didapat di sekolah. Guru juga harus memperhatikan pelayanan terhadap perbedaan 
individual siswa seperti bakat, kemampuan, minat, latar belakang keluarga, sosial-
ekonomi dan budaya, serta masalah khusus yang dialami siswa yang bersangkutan. 
Agar siswa belajar secara aktif, guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna, 
sedemikian rupa, sehingga siswa mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. 
Motivasi yang seperti ini akan dapat tercipta kalau guru dapat meyakinkan siswa 
akan kegunaan materi pelajaran bagi kehidupan nyata siswa. Demikian juga, guru 
harus dapat menciptakan situasi sehingga materi pelajaran selalu tampak menarik, 
tidak membosankan. Guru harus memiliki sensitifitas yang tinggi untuk segera 
mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan siswa. Jika hal ini 
terjadi, guru harus segera mencari metodologi pembelajaran baru yang lebih tepat 
guna.Adapun peran guru yang dituntut dalam KBK adalah yang pertama melakukan 
apersepsi pada awal pembelajaran. Yaitu menggali pengetahuan/ingatan siswa 
pada materi pembelajaran yang dianggap sudah disampaikan kepada siswa. 
Kegiatan yang dilakukan adalah dengan metode tanya jawab dari guru kepada 
siswa. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan explorasi, yaitu tahap memperoleh 
atau mencari informasi baru. Pada tahap ini guru mulai masuk kepada materi 
pelajaran yang baru disampaikan kepada siswa di kelas. Selanjutnya adalah 
melakukan konsolidasi pembelajaran, yaitu proses dimana siswa diarahkan untuk 
aktif dalam menafsirkan dan memahami materi pelajaran baru. Pada bagian ini guru 
harus bisa memancing siswa untuk memperdalam materi pelajaran yang baru 
disampaikan. Setelah ini tahapan yang selanjutnya adalah pembentukan sikap dan 
perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan apa yang sudah guru 
sampaikan dalam materi pelajaran. Dan yang terakhir yang dapat guru lakukan 
dalam proses pembelajaran di kelas berdasarkan KBK yaitu melakukan penilaian 
formatif sebagai alat untuk mengukur pemahaman siswa akan materi pelajaran yang 
disampaikan guru. 
 
Penutup 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum 2004, adalah kurikulum 
dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 walau 
sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum 
diterapkannya. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari Kurikulum 
1994, perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Dalam kurikulum 
terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan. Sedangkan dalam 
kurikulum baru ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu pun, 
para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi 
dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan 
keterampilan untuk menerapkan IPTEK tanpa meninggalkan kerja sama dan 
solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetisi. Jadi di sini, guru 
hanya bertindak sebagai fasilitator, namun meski begitu pendidikan yang ada ialah 
pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, 



Page 140 of 204 
 

namun subjek. Dan setiap kegiatan siswa ada nilainya. mulai di berlakukan pula 
wajib pramuka sebagai nilai tambah ekstrakulikuler. 
Depdiknas (2002) dalam Mulyasa mengemukakan bahwa kurikulum berbasis 
kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut: 
 

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi pesertadidik baik secara 
individual maupun klasikal 

2. Berorientasi pada hasil belajar (learning out comes) dan keberagaman 
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan 

metode yang bervariasi 
4. Sumber belajar bukan 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 
 

Kurikulum berbasis kompetensi ditujukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten 
untuk membangun kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kurikulum 
ini merupakan suatu sistem kurikulum nasional yang mengakomodasikan berbagai 
kebutuhan tingkat nasional, daerah, dan sekolah, serta dapat diperkaya untuk 
kepentingan global. Sebagai suatu sistem, kurikulum berbasis kompetensi 
merupakan standar kompetensi nasional. Daerah dan sekolah menjabarkan standar 
tersebut ke dalam silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 
kegiatan, pengalaman belajar, materi pembelajaran, alokasi waktu, pengelolaan 
kelas, media dan sumber belajar, serta penilaian hasil belajar. Keberhasilan 
pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi ditandai dengan perwujudan kebiasaan 
berfikir dan bertindak peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, 
sekolah, dan masyarakat. Kurikulum perlu dinilai secara berencana dan berkala 
dengan menggunakan model-model penilaian kurikulum seperti: tes tertulis, tes 
penampilan, penugasan, proyek, dan portofolio. Penilaian ini dilakukan untuk 
mengetahui efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kurikulum berbasis 
kompetensi. Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian kurikulum dilakukan oleh 
berbagai komponen yang terkait pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, 
dan sekolah. Evaluasi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi merupakan 
penilaian dalam penerapan kurikulum berstandar nasional yang dikembangkan atau 
disusun berdasarkan kemampuan daerah/sekolah. Prinsip penilaian pengembagan 
kurikulum yang disesuaikan dengan daerah masing-masing aalah penilaian terhadap 
relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektifitasnya. Hasil evaluasi 
pelaksanaan kurikulum dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk 
menentukan kebijakan pendidikan pada tingkat pusat, daerah dan sekolah untuk 
memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan hasil yang lebih optimal. Hasil 
tersebut dapat juga digunakan oleh kepala sekolah, guru, dan pelaksanaan 
pendidikan di daerah dalam memahami dan membantu meningkatkan kemampuan 
siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode, dan perangkat pembelajaran yang 
sesuai. Keterlaksanaan program pendidikan di dalam pencapaian tujuan ditentukan 
oleh isi dan proses kegiatannya. Setiap kegiatan hanya dapat terlaksana dengan 
baik hanya apabila didukung oleh berbagai komponen penunjang. Sekolah dapat 



Page 141 of 204 
 

melaksanakan kegiatannya apabila komponen tersedia dan berfungsi dengan baik. 
Dengan demikian maka yang mejadi sasaran atau titik pusat perhatian didalam 
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum bukan hanya tingkat 
pencapaian , tetapi juga komponen-komponen pelaksanaannya yang menjadi faktor 
penentu keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Untuk evaluasi pelaksanaan 
kurikulum yang dipandang sebagai komponen sasaran penilaian secara lengkap 
adalah sebagai berikut: 
 

1. Komponen hasil, yaitu pencapaian tujuan yang dilakukan dengan 
menilai. Di dalam melakukan evaluasi terhadap kurikulum, yang 
menjadi sasaran pencapaian titik perhatian adalah prestasi belajar 
siswa.  

2. Komponen isi yang tidak lain adalah rencana kurikulum yang tertulis 
di dalam buku standar nasional. Standar Nasional dirancang dengan 
tiga komponen utama, yaitu kompetensi dasar, materi pokok, dan 
indikator.  

3. Komponen guru dan tenaga kependidikan lainnya. Di dalam 
melakukan penilaian terhadap komponen ini penilai harus mengacu 
juga pada jumlah dan jenis ketenagaan, kualitas yang dituntut, dan 
ketentuan tentang pelaksanaan tugas.  

4. Komponen peserta didik. Penilaian terhadap peserta didik ini harus 
dilakukan dengan mengacu pada aspek-aspek yang menyangkut 
peserta didik. Aspek ini harus ditentukan sedemikian rupa sehingga 
diperoleh gambaran menyeluruh tentang keberhasilan pencapaian 
kompetensi.  

5. Komponen sarana pendidikan. Yang dimaksud dengan sarana 
pendidikan adalah hal-hal yang berfungsi mempermudah atau 
memperlancar proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu maka 
sarana pendidikan biasa disebut “fasilitas pendidikan”.  
 

Sesuai dengan pengembangan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan 
pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik, maka 
masing-masing lembaga tingkat pusat, daerah dan sekolah dan madrasah 
mempunya tanggung jawab tertentu. 
Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyempurnaan dan pengembangan : 
 

1. Standar kompetensi siswa dan warga belajar 
2. Standar materi pokok 
3. Pembelajaran dan penilaian hasil belajar secara nasional 
4. Pengendalian mutu 

 
Cakupan Pemerintah daerah dalam penjabaran dan pelaksanaan kurikulum :  

1. Pengembangan kurikulum dalam bentuk silabus 
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal 
3. Penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan kurikulum  
4. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian. 
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Sekolah dan madrasah bertanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum yang 
mencakup: 
 

1. Pengembangan kurikulum dalam bentuk silabus. 
2. Pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran; serta pelaksanaan dan 

pengelolaan penilaian hasil belajar. 
 

Upaya pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi perlu memperhatikan 
prinsip-prinsip berikut: 
 

1. Berorientasi pada pencapaian hasil dan dampaknya (outcome 
oriented) 

2. Berbasis pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
3. Bertolak dari Kompetensi Tamatan/ Lulusan 
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Bab 8 
Kurikulum 2006 
 
Ahmad Hafidhiansyah, Hana Husnul Khotimah, Hayu Mentari Precalya, Rika Aprilia 
Vionita, Sandy Lidiana.  
 
Pendahuluan  
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan 
demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan yang dahulunya 
bersifat sentralistik berubah menjadi pengelolaan yang bersifat desentralistik. Dari 
pemberlakuan UU no.32 thn.2004 tersebut  pendidikan pun bersifat desentralistik, 
dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulum. 
Sekolah diberikan wewenang untuk mengambil keputusan berkenaan dengan 
pengelolaan pendidikan, seperti dalam penyusunan maupun pelaksanaan kurikulum 
di sekolah.Kurikulum dapat diartikan sebagai pengajian di sekolah dengan 
mengambil kira kandungan dari masa lampau hingga masa kini. Pembentukan 
kurikulum menekankan kepetingn dan keperluan masyarakat.136 Pengembangan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar 
nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. 
Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian 
program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Standar 
nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, standar kompetensi lulusan, 
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan 
penilaian pendidikan.Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu 
Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama 
bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.137 Dengan demikian, 
daerah dan/atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan 
menentukan hal-hal yang diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara 
mengajar, dan menilai keberhasilan belajar mengajar.Kerangka dasar Kurikulum 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis 
pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan 
menegah terdiri atas: 
 

1. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 
2. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 
3. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 
4. kelompok mata pelajaran estetika; 

 
 
 

 
136 Dewey, John. 1902.  The Children And Curriculum (Chicago: The University of Chicago 
Press), hlm. 5. 
137 Karsidi. 2007. Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD dan MI (Solo: PT 
Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), hlm. 1. 
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Tabel 8.1 Kelompok Mata Pelajaran Dan Cakupan Kelompok Mata Pelajaran 
  

No. Kelompok Mata 
Pelajaran 

Cakupan 

1.  Agama dan 
AkhlakMulia 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 
dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup 
etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari 
pendidikan agama. 

2.  Kewarganegaraan 
dan Kepribadian 

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan 
peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 
peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran 
dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa, dan 
patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak 
asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian 
lingkungan hidup, kesetaraan gender,  demokrasi, tanggung 
jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar 
pajak, dan sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan 
nepotisme. 

3.  Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi 

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 
pada jenjang SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, 
menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan 
berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. 

4.  Estetika Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk 
meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, 
dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. 
Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan 
keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, 
baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati 
dan mensyukuri hidup maupun dalam kehidupan masyarakat 
sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. 

5.  Jasmani, 
olahraga, 
dan Kesehatan 

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan 
pada jenjang SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan 
potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran 
hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, 
dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun 
yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan 
dan perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, 
demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial 
untuk mewabah. 

Sumber : Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD dan (MI). 
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Dengan ini dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengembangan kurikulum tersebut 
adalah sebagai berikut :  
 

1. Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia 

2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan 
kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia 

3. Mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, 
kreatif, dan mandiri. 

4. Meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan 
mengapresiasi keindahan dan harmoni 

5. Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran 
hidup sehat 

  
Prinsip pengembangan yang dilakukan pada KTSP yaitu seperti apa yang sudah 
dijelaskan yaitu mengacu pada Standar Isi (SI) dan Strandar Kompetensi (SKL). 
Kurikulum yang dikembangkan harus berdasarkan pada prinsip bahwa peserta didik 
memiliki potensi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia 
yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam KTSP ini juga memperhatikan 
keragaman peserta didik yang dengan tidak membedakan agama, suku, ras, adat, 
status sosial, ekonomi dan gender. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan 
teknologi, pengembangan yang dilakukan oleh KTSP yaitu dengan tanggap 
terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sehingga peserta didik dapat 
mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan tersebut. Pendidikan 
yang disajikan pun relevan dengan kebutuhan kehidupan sehingga dapat berguna 
bagi kehidupan sehari-hari. dan yang terpenting yaitu dalam KTSP ini 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan 
daerah.  
 
Konteks Sosial, Politik, dan Ekonomi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) 2006 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum di Indonesia 
yang disarankan untuk dijadikan rujukan oleh para pengembang kurikulum di tingkat 
satuan pendidikan. KTSP merupakan kurikulum berorientasi pada pencapaian  
kompetensi, oleh sebab itu kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari Kurikulum  
Berbasis Kompetensi (KBK) atau kurikulum 2004. Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) ini lahir dari semangat otonomi daerah, di mana urusan 
pendidikan tidak semuanya tanggungjawab pusat, akan tetapi sebagian menjadi 
tanggungjawab daerah, oleh sebab itu dilihat dari pola atau model 
pengembangannya KTSP merupakan salah satu model kurikulum yang bersifat 
desentralistik.Karena kurikulum bersifat desentralistik serta memenuhi amanat UU 
No UU 20/2003 dan Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008, Dimulai pada APBN 2009, 
Pemerintah SBY menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total 
anggaran. Pemenuhan amanat konstitusi yang satu ini tentu merupakan bentuk 
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komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pendidikan 
memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan dana dan biaya. Dengan anggaran 
yang memadai diharapkan bisa berkorelasi dengan mutu pendidikan, serta tidak 
terlalu banyak membebani masyarakat. Dari sini, lahir kebijakan BOS Pendidikan, 
Program Bidikmisi dan berbagai bantuan pendanaan dan finansial lainnya, baik yang 
ditujukan kepada orang-perorang maupun institusi pendidikan.Dengan lahirnya PP 
No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus 
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, maka kepastian hukum 
tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru menjadi jelas, yang pada waktu itu 
sempat beredar isu bahwa pemberian tunjangan profesi akan  dihentikan. SBY 
berusaha memantapkan politik luar negeri Indonesia dengan cara meningkatkan 
kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam 
rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Baru-baru ini Indonesia berani 
mengambil sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak tetap Dewan 
Keamanan PBB yang bersikap abstain ketika semua negara lainnya memberikan 
dukungan untuk memberi sanksi pada Iran. SBY telah berhasil mengubah citra 
Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan 
banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. 
Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri 
Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah ‘mengarungi 
lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’. Hal tersebut dapat dilihat 
dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang 
bermasalah. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu : 
 
1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain 

(Jepang, China, India, dll). 
2. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan 

domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar  negeri  (internasional). 
3. Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin 

hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun 
perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan 
menguntungkan pihak Indonesia. 

4. Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. 
Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah unity, harmony, security, 
leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi 
sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya. Sehingga 
masuknya mata pelajaran asing selain Bahasa Inggris yang ada sekolah - 
sekolah di Indonesia 
 

Konteks Sosial KTSP 2006 
Tujuan utama reformasi pemerintahan daerah menurut UU ini adalah untuk 
mempercepat kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 
dan peran serta masyarakat; meningkatkan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan 
kekhususannya; meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan memperhatikan 
hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi daerah 
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dan globalisasi. Menurut Bhenyamin Hoessein UU Nomor 32 Tahun 2004 berusaha 
mempertemukan semangat  lokal democracy model dengan efficiency model. 
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di 
Aceh. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul 
berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-
SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik. Namun, pada masa 
pemerintahan ini kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis 
yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya 
sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak, namun 
pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi 
 
Konteks Politik KTSP 2006 
Politik di zaman pemerintahan SBY dapat terlihat dalam hal otonomi daerah dan 
desentralisasi yang sudah digadang-gadang sejak awal pemerintahan era reformasi. 
Mari tengok perjalanan kebijakan desentralisasi tahun 1999. Tujuan utama reformasi 
pemerintahan daerah lewat kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah disatu pihak 
membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam 
menangani urusan domestik, sehingga lebih mampu berkonsentrasi pada 
perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan memahami 
berbagai kecenderungan global 138 yang sangat dinamis. Di lain pihak, dengan 
desentralisasi kewenangan pemerintah kepada daerah, kemampuan prakarsa dan 
kreativitas daerah akan terpacu, sehingga kapabilitas daerah dalam mengatasi 
berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Agar pemerintah daerah 
melaksanakan kewenangannya dengan bertanggung jawab, pemerintah pusat 
melakukan supervisi, mengawasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Hingar bingar dan kehebohan otonomi daerah coba diredakan 
dan dikonsolidasikan melalui penerbitan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang 
diundangkan tanggal 15 Oktober 2004 atau 5 hari sebelum Presiden Megawati 
mengakhiri jabatan. Bandul desentralisasi yang telah diayunkan dengan kuat oleh 
Presiden BJ Habibie dipukul balik oleh Presiden Megawati.Dasar legal formalnya 
pertama adalah adanya rekomendasi TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 yang meminta 
dilakukannya upaya perintisan awal untuk melakukan revisi mendasar UU Nomor 22 
Tahun 1999.Kedua, diamandemennya UUD 1945 sebanyak empat kali, termasuk 
pasal yang mengatur pemerintahan daerah.Pemerintahan pada era reformasi dalam 
tempo pendek telah dua kali mengeluarkan kebijakan desentralisasi, yaitu melalui 
UU Nomor 22 Tahun 1999 (di bawah Presiden BJ Habibie) dan UU Nomor 32 Tahun 
2004 (di bawah Presiden Megawati).Pemerintahan Presiden Megawati bahkan 
memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Aceh (UU 18 Tahun 2001) dan 
kepada Provinsi Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001).139 
 
Tujuan utama reformasi pemerintahan daerah lewat kebijakan desentralisasi tahun 
1999 adalah disatu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang 
tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga lebih mampu 

 
 
139” Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” . Suara Pembaruan. Kamis, 
12 Desember 2013. 
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berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis 
dan memahami berbagai kecenderungan global yang sangat dinamis. Di lain pihak, 
dengan desentralisasi kewenangan pemerintah kepada daerah, kemampuan 
prakarsa dan kreativitas daerah akan terpacu, sehingga kapabilitas daerah dalam 
mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Agar pemerintah daerah 
melaksanakan kewenangannya dengan bertanggung jawab, pemerintah pusat 
melakukan supervisi, mengawasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.KTSP lahir dari semangat otonomi daerah, di mana urusan 
pendidikan tidak semuanya tanggung jawab pusat, akan tetapi menjadi tanggung 
jawab daerah. Oleh sebab itu, dari pola atau model pengembangannya KTSP 
merupakan salah satu model kurikulum yang bersifat desentralistik.140 
 
Konteks Ekonomi KTSP 2006 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 10 tahun era SBY, Indonesia yang 10 
tahun lalu nyaris bangkrut akibat krisis 1998, sekarang masuk ke dalam kategori 
kelompok 15 negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia. Skala ekonomi 
tersebut diukur dari angka PDB dan besaran APBN, yang saat ini mencapai Rp. 
1.529 Triliun.Di jaman SBY semua sisa utang ke IMF, sebesar US. 3,1 Miliar dollar, 
yang dipinjam dari IMF untuk pemulihan krisis 98, tuntas terbayar lunas hanya dalam 
2 tahun setelah SBY menjabat sebagai Presiden. Harap dicatat, sisa utang tersebut 
sebenarnya baru akan jatuh tempo wajib pelunasan di akhir 2010. Namun, SBY 
mengambil kebijakan tegas untuk melunasinya lebih cepat di tahun 2006. Pelunasan 
utang ini memiliki dampak positif unik, baik secara psikologis maupun politis bagi 
masa depan Indonesia.141 Kondisi perekonomian Indonesia pada masa 
pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik.Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia 
pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Stabilitas makro 
ekonomi dapat terjaga dengan baik dengan kurs rupiah yang cenderung menguat, 
sehingga inflasi dapat terus ditekan dan suku bunga perbankan diturunkan.142 Hal ini 
mengartikan bahwa sudah adanya perkembangan perekonomian di Indonesia. 
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya 
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan 
pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir 
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. 
Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan 
makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara 
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan 
kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih 
banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.143 

 
140Dicky, Wirianto. Prespektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia. Islamic Studies 
Jurnal. Vol 2. No 1. hlm 146, Juni 2014. 
141Christian Perdana Putra. 2015. Perkembangan Kurikulum 2006. Universitas Negeri 
Jakarta, hlm 10. 
142Djati, S. Pantja, Leonid Julivan Rumambi. 2006. Gambaran Kondisi dan Masalah 
Perekonomian Indonesia Tahun 2006 (Sebuah Kajian). h. 40. 
143loc.cit. hlm 11. 
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Dalam masa jabatannya yang pertama SBY berhasil mencapai beberapa kemajuan 
diantaranya semakin kondusifnya ekonomi nasional. Dengan keberhasilan ini pula ia 
kembali terpilih menjadi presiden pada pemilu ditahun 2009 dengan wakil presiden 
yang berbeda bila pada masa pertamanya Jusuf Kalla merupakan seorang yang 
berasal dari parpol, namun kini bersama Boediono yang seorang profesional 
ekonomi.Ekonomi Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah 
mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak 
(BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan 
tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang 
membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana 
pendidikan yang ada di Negara Indonesia.Dalam usianya yang pendek (sekitar 5 
tahun), UU Nomor 22 Tahun 1999  telah membawa banyak kemajuan dalam 
hubungan kekuasaan dan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan 
daerah di Indonesia. Mulai tumbuh inovasi dan kreativitas daerah untuk membangun 
wilayahnya. Best practices dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai 
berkembang. Pendidikan merupakan hal mendasar.Pendidikanlah yang menentukan 
kualitas sumber daya manusia.Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh 
kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran 
pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan 
program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, 
sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan 
memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi 
informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan 
mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 
20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan 
terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada 
tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.144 Untuk membiayai desentralisasi 
pemerintahan, sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah diubah dari bentuk 
Subsidi Daerah Otonomi (SDO) dan Inpres menjadi bentuk bagi hasil, seperti bagi 
hasil pajak, bukan pajak, dan penerimaan dari sumber daya alam serta dana alokasi 
umum dan dana alokasi khusus. Di samping itu, daerah dapat pula menggali sendiri 
sumber keuangan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hubungannya dengan 
KTSP adalah adanya desentralisasi pendidikan dalam kurikulum yaitu kurikulum 
ditentukan oleh otonomi daerah masing - masing bukan lagi dari pusat. Sehingga 
dana pendidikan dari pemerintah pun langsung disalurkan ke APBD daerah masing - 
masing sehingga pemakaian dana akan semakin optimal karena kebutuhan dana 
pendidikan berbeda disetiap daerah. 
 
 
 
 
 
 
 

 
144 Christian., Op.Cit, hlm 3. 
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Tabel 8.2 Tahapan Terbentuknya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Analisis Kelompok 

Kurikulum 2006 (KTSP) merupakan kurikulum produk Pemerintahan Susilo 
Bambang Yudhoyono yang lahir di era reformasi dalam kebijakannya di bidang 
pendidikan.Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum 2004 (KBK) yang 
nyatanya prematur, sebab KBK hanya berjalan 2 tahun saja (2004-2006) dan gagap 
pelaksanaannya di satuan pendidikan. Jika kita flashback, awal mula lahirnya 
kurikulum 2004 dan 2006 ini tidak lepas dari lahirnya suplemen 1999.Apa itu 
suplemen 1999?Suplemen 1999 adalah kurikulum tambahan yang dimana 
merupakan penyempurnaan kurikulum 1994.Suplemen 1999 tidak disebut kurikulum 
karena Indonesia masih dalam suasana politik yang labil (pasca reformasi) dan 
suasana pemerintahannya pun belum ajeg.Adanya suplemen 1999 pasca reformasi 
ini mengisyaratkan suatu kebijakan pemerintah, yang kemudian lahir suatu sistem 
pemerintahan yang otonomi dan desentralisasi, tidak terkecuali dalam bidang 
pendidikan.KTSP merupakan produk pemerintahan SBY yang semangat otonomi 
daerah. Otonomi disini lebih ditekankan dalam hal satuan pendidikannya (sekolah). 
Sekolah diberi wewenang penuh dalam mengatur jadwal dan jam belajar peserta 
didik, namun masih dalam aturan/koridor dan krangka yang sudah dibuat oleh 
pemerintah. Wewenang tersebut dilakukan oleh BSNP. BSNP merupakan Badan 
Standar Nasional Pendidikan yang memiliki otoritas diantaranya mengatur serta 
mengelola isi, proses dan lulusan pendidikan. 
 
KTSP Sebagai Paradigma Baru  
Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang 
penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang 
berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.Untuk kepentingan tersebut, pemerintah 
memprogramkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai tindak lanjut 
dari pembaruan Kurikulum Berbasis Kompetensi.Kurikulum ini diberlakukan mulai 
tahun 2006/2007. Dalam kurikulum ini pemerintah hanya sebagai pengembang 
kompetensi standar isi dan kelulusan, selanjutnya sekolah bebas menyusun 
kurikulum sesuai dengan keadaan sekolah dan siswa didik. Dalam KTSP 
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pendekatan belajar berbasis materi, jam belajar dan struktur program. KTSP ini 
merupakan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk 
mengembangkan berbagai ranah pendidikan (kognitif, afektif dan psikomotorik).145 
KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah 
yang efektif, produktif dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru 
pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan 
pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan belajar-
mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah 
memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar 
dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap 
kebutuhan setempat. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan 
memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap 
pemerintah terhadap masyarakat juga merupakan sarana peningkatan kualitas, 
efisiensi dan pemerataan pendidikan.Dalam KTSP, pengembangan kurikulum 
dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta komite sekolah dan dewan pendidikan. 
Badan ini merupakan lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari 
pejabat daerah setempat.Komisi pendidikan pada DPRD, pejabat pendidikan 
daerah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua peserta didik, 
dan tokoh masyarakat.Lembaga inilah yang menetapkan segala kebijakan sekolah 
berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang berlaku.  
 
Ujian Nasional (UN)  
Dalam KTSP, lahirlah suatu fase penting yang menjadi pro dan kontra serta menjadi 
momok menakutkan bagi peserta didik, yaitu diberlakukannya Ujian Nasional (UN) 
sebagai standar kelulusan siswa untuk naik di jenjang berikutnya.Ujian Nasional ini 
merupakan produk dari kurikulum KTSP yang masih berlaku hingga sekarang yang 
standarnya sudah mulai longgar. Adanya UN menandakan bahwa kurikulum 2006 ini 
lebih mengarahkan siswa untuk lebih cerdas dalam aspek kognitif, karena lebih 
menekankan kepada substansi pengetahuan, isi dan materi pelajaran daripada 
afektif dan psikomotorik. Sebelum tahun 1970 ujian negara. Kelulusan dikontrol 
secara ketat pihak pemerintah, sehingga ada kesan ujian negara tak sejalan dengan 
rasa keadilan. Tahun 1970 – 1982 ujian sekolah. Penentu kelulusan pihak sekolah, 
yang berdampak pada jor-joran nilai. Tahun 1983 Tahun 1983 – 2002; ebtanas 
ebtanas sebagai kombinasi ujian negara sebagai kombinasi ujian negara dengan 
ujian sekolah, dengan menggunakan rumus NA=(P+Q+R)/3. Sistem ini tak bisa 
dipakai menentukan kualitas hasil belajar anak dan seperti macan ompong. Tahun 
2003 – sekarang (UN), dengan salah satu fungsinya sebagai penentu kelulusan. 
 
Legalitas UN 
1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas; pasal 57 ayat (1), berbunyi; evaluasi 
dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai 
bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak 
berkepentingan;  pasal 58, ayat (2) berbunyi; evaluasi peserta didik, satuan 
pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara 

 
145Mulyasa.E, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 
2009),hlm.221. 
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berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar 
nasional pendidikan. 
2. PP. 19 tahun 2005 tentang SNP; pasal 63, ayat (1) penilaian pendidikan pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas; penilaian hasil belajar oleh 
pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar 
oleh Pemerintah. 
3. Peraturan Mendiknas nomor 20 tahun 2005 tentang UN tahun pelajaran 
2005/2006. 
 
UN dan Peningkatan Mutu Pendidikan 
UN bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada 
mata pelajaran yang ditentukan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan.  
Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :  
(a) penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan, 
(b) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya,  
(c) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;  
(d) akreditasi satuan pendidikan, 
(e) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya 
peningkatan mutu pendidikan. 
 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 
Fase penting lahirnya KTSP tidak terlepas dari adanya regulasi atau peraturan 
(Undang-Undang) yang ditetapkan oleh pemerintah. Terbitnya Undang-Undang 
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi inspirasi lahirnya KTSP. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menegaskan bahwa guru dan dosen wajib 
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 
rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi 
tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional.146 Hal tersebutlah yang menjadi salah satu dasar lahirnya KTSP, dimana di 
dalam KTSP tersebut guru dan dosen dalam rangka menciptakan kemandirian di 
setiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. 
Itulah yang diharapkan agar seorang guru bisa mengelola kegiatan pendidikan 
secara proporsional dan professional.147 
 
RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) 
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar Nasional 
(SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan 
(SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki 
kemampuan daya saing internasional. 
 
 

 
146Surachman.Eman, Bahan Ajar Manajemen Pendidika (Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Jakarta, 2015), hlm,. 1. 
147Anik.Ghufron. Ujian Nasional Yang Akseptabel. Fakul Ilmu Sosial Universutas Negeri 
Yogyakarta 2011, hlm. 7. 
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Landasan Hukum  
• UU No. 20 Tahun 2003 ps 50 
• UUNo. 32 Tahun 2004 : Pemerintahan Pusat dan Daerah 
• UU No 33 Tahun 2004: Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan 

Provinsi sebagai Daerah Otonom 
• UU No. 25 Tahun 2000: Program Pembangunan Nasional 
• PP NoTahun 2005: Standar Nasional Pendidikan (SNP) ps 61 
• Permendiknas No. 22,23,24 Tahun 2006: Standar Isi, SKL dan Implementasinya 
 
Tujuan Program RSBI 
a) Meningkatkan kualitas pendidikan nasional sesuai dengan amanat Tujuan 
Nasionaldalam Pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, UU No.20 tahun 2003 
tentang SISDIKNAS, PP No.19 tahun 2005 tentang SNP( Standar Nasional 
Pendidikan), dan UU  No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional yang menetapkan Tahapan Skala Prioritas Utama dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah ke-1 tahun 2005-2009 untuk meningkatkan 
kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. 
b) Memberi peluang pada sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas bertaraf  
nasional dan internasional. 
c) Menyiapkan lulusan yang mampu berperan aktif dalam masyarakat global.148 
 
Sruktur dan Muatan Kurikulum Tahun 2006 
Struktur kurikulum tahun 2006 merupakan hasil dari penyempurnaan dari Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK), karena menggunakan pendekatan kompetensi, dan 
kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tingkatan 
kelas dan pada akhir satuan pendidikan dirumuskan secara eksplisit. Selain 
rumusan kompetensi, dirumuskan pula materi standar untuk mendukung pencapaian 
kompetensi dan indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat 
ketercapaian hasil pembelajaran. Penyempurnaan yang dilakukan terhadap struktur 
kurikulum yang meliputi jumlah mata pelajaran, beban belajar, alokasi waktu, mata 
pelajaran pilihan, muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri serta sistem 
pelaksanaanya, baik sistem paket maupun sistem satuan kredit semester (SKS).149 
Struktur KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam 
Standar Isi, yang dikembangkan dari kelompok (1) mata pelajaran agama dan 
akhlak mulia, ruang lingkup kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk 
membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan yang maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencangkup etika, budi 
pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. (2) 
Kewarganegaraan dan kepribadian, ruang lingkup kelompok mata pelajaran ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan 
status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan 

 
148Depdiknas.2008. Panduan Penyelenggaraan Program SMA Rintisan Internasional. hlm 8 
149Mulyasa. 2012. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 
hlm. 13.  
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wawasan termassuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, 
penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa dan sikap 
serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme. (3) Ilmu pengetahuan dan 
teknologi, ruang lingkup mata pelajaran ini dimaksudkan untuk mengenal, 
menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan 
kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatiff, dan mandiri. (4) 
Estetika, ruang lingkup mata pelajaran ini dimasudkan untuk meningkatkan 
sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasikan 
keindahan dan harmoni. (5) Jasmani, olahraga dan kesehatan, mata pelajaran ini 
dimasudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan 
kesadaran hidup sehat.150 Adapun muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran 
yang cakupan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada 
satuan pendidikan dengan memisahkan antropologi dan sosiologi Pada satuan 
pendidikan SMA, dan materi muatan lokal dihidupkan kembali yang pada awalnya di 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) hanya sampai SMP pada Kurikulum ini di 
lanjutkan hingga pada satuan pendidikan SMA dan kegiatan pengembangan diri  
termasuk ke dalam isi kurikulum.151 Struktur kurikulum SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, 
SMK/MAK dan menengah mencangkup struktur kurikulum pendidikan umum dan 
pendidikan khusus. 
 
Ø Struktur Kurikulum Pendidikan Umum 

 
Tabel 8.3 Struktur Kurikulum SD/MI 

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
Sumber : (Mulyasa. 2012. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, hlm. 52). 
 

 
150 Ibid. hlm. 47-49. 
151 Masnur, Muslich. 2011. KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual 
(Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 30.  

KOMPONEN KELAS DAN ALOKASI WAKTU  
I II III IV,V,VI 

A.Mata Pelajaran  
 
 
 
 

Pendekatan Tematik 

 
1.Pendidikan Agama 3 
2.Pendidikan Kewarganegaraan 2 
3.Bahasa Indonesia 5 
4.Matematika 5 
5.Ilmu Pengetahuan Alam 4 
6.Ilmu Pengetahuan Sosial 3 
7.Seni Budaya dan Keterampilan 4 
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 

4 

B.Muatan Lokal 2 
C.Pengetahuan Diri 2*) 
Jumlah 26 27 28 32 
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Struktur kurikulum diatas memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan 
pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 
pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas daan pontesni 
daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke 
dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal ini diadakan pada peserta didik agar 
mereka memiliki wawasan tantang lingkungan hidup dan masyarakat sesuai dengan 
nilai yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan 
daerah serta pembangunan nasional.152  Muatan lokal dapat berupa : bahasa daerah 
dan bahasa asing, keterampilan dan kerajinan daerah.  Pembelajaran pada kelas I 
sampai kelas III dilaksanakan dengan pendekatan tematik, atau pendekatan yang 
mengintegrasikan semua mata pelajaran dengan tema. Misalnya tema pembelajaran 
untuk saat itu adalah “kegiatanku”, implementasi dalam pembelajarannya pertama 
guru meminta siswa untuk memimpin doa untuk memulai belajar (materi agama), 
lalu guru menanyakan “apakah pagi ini sudah sarapan?” siswa menjawab “belum 
bu”  lalu guru mengkaitkan dengan (materi ipa) mengenai manfaat dan kandungan 
gizi saat melakukan sarapan saat pagi hari. Pendeketan ini dimotori oleh Gesetalt 
dan Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan sesuai 
dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak.153  Jam pembelajaran untuk 
setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. 
Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran 
per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 
menit. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 
minggu.  

Tabel 8.4 Struktur Kurikulum SMP/MTs 
KOMPONEN KELAS DAN ALOKASI WAKTU 

VII VIII IX 
A.Mata Pelajaran    
1.Pendidikan Agama 2 2 2 
2.Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 
3.Bahasa Indonesia 4 4 4 
4.Bahasa Inggris 4 4 4 
5.Matematika 4 4 4 
6.Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 
7.Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 
8.Seni Budaya  2 2 2 
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 

2 2 2 

10.Keterampilan/ Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

2 2 2 

B.Muatan Lokal 2 2 2 
C.Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 
Jumlah 32 32 32 

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
Sumber: (Mulyasa. 2012. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, hlm. 54) 

 
152 Depdiknas.2006.Standar Isi (Jakarta: Pemendiknas 22 tahun 2006). 
153 Asep Herry Hermawan dan Novi Resmini. http://respository.ut.ac.id/4039/1/PDGK4205. 
(diakses 5 Desember. Pukul 23.30 WIB). 
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Pada struktur kurikulum SMP/MTs diatas memiliki 10 mata pelajaran, muatan lokal 
dan pengembangan diri. Stuktur kurikulum SMP/MTs menambahkan mata pelajaran 
bahasa inggris dan teknologi informasi dan komunikasi. Pada struktur ini bahasa 
inggris bukan lagi menjadi komponen muatan lokal melainkan mata pelajaran yang 
wajib dipaketkan. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs merupakan 
“IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 
dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum, satuan pendidikan 
dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara 
keseluruhan dengan alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit dan 
minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.  
 

Tabel 8.5 Struktur Kurikulum SMA/MA 
 

 Sumber (Mulyasa. 2012. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, hlm. 56-61). 

KOMPONEN ALOKASI WAKTU 
X XI-

XII(IPA
) 

XI-XII 
(IPS) 

XI-
XII(BAHAS

A) 

XI-XII 
(Agama) 

A.Mata Pelajaran      
1.Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 
2.Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 
3.Bahasa Indonesia 4 4 4 5 4 
4.Bahasa Inggris 4 4 4 5 4 
5.Matematika 4 4 4 3 4 
6. Sastra Indonesia    4  
7.Fisika 2 4    
8.Biologi 2 4    
9.Kimia 2     
10.Sejarah 1 1 3   
11.geografi 1  3   
12.Ekonomi  2  4   
13. Sosiologi  2  3   
14. antropologi    2  
15. Seni Budaya 2 2 2 2 2 
16. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 

2 2 2 2 2 

17. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2 2 2 2 
18. Keterampilan / Bahasa Asing 2 2 2 4 2 
19. Tafsir dan Ilmu Tafsir     3 
20. Ilmu Hadits     3 
21. Ushul Fiqih     3 
22. Tasawuf/ Ilmu Kalam     3 
B.Muatan Lokal 2 2 2 2 2 
C.Pengembangan Diri 2*

) 
2*) 2*) 2*) 2*) 

Jumlah 3
8 

39 39 39 38 
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Pada struktur Kurikulum satuan pendidikan SMA/MA untuk kelas X memiliki 16 mata 
pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Namun ketika memasuki kelas XI 
dan XII terdapat penjurusan program IPA, IPS, dan bahasa dan untuk Madrasa 
Aliyah (MA) terdapat program keagamaan. Semua penjurusan itu dapat dipilih 
sesuai dengan minat siswa, namun tetap memperhatikan nilai akhir, terutama pada 
program IPA yang mengharuskan memiliki nilai akhir yang tinggi. Dengan demikian 
program ini terkadang menjadi kendala bagi siswa yang tidak sesuai dengan 
peminatannya. struktur Kurikulum satuan pendidikan SMA/MA untuk kelas XI 
memiliki 13 mata pelajaran dan setiap program memiliki mata pelajaran pilihan yang 
sesuai dengan program jurusannya seperti program IPA terdapat mata pelajaran 
fisika, kimia, dan sejarah; program IPS terdapat mata pelajaran sejarah, geografi, 
ekonomi, dan sosiologi; program bahasa terdapat mata pelajaran sasta Indonesia, 
bahasa asing, antropologi, dan sejarah; sedangkan untuk program keagamaan 
terdapat mata pelajaran tafsir dan ilmu tafsir, ilmu hadits, ushul fiqih, dan 
tasawuf/ilmu kalam. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan 
sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum, satuan pendidikan dimungkinkan 
menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan 
dengan alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit dan minggu efektif 
dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.  
 

Tabel 8.6 Struktur Kurikulum SMK/SMAK 
KOMPONEN ALOKASI WAKTU 

KELAS X, XI, XII 
Jam Pelajaran Per 

Minggu 
Durasi Waktu (Jam) 

A.Mata Pelajaran   
1.Pendidikan Agama 2 192 
2.Pendidikan Kewarganegaraan 2 192 
3.Bahasa Indonesia 2 192 
4.Bahasa Inggris 4 440 
5.Matematika 4 440 
6.Ilmu Pengetahuan Alam 2 192 
7.Ilmu Pengetahuan Sosial 2 192 
8.Seni Budaya  2 192 
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 192 
10.Kejujuran    
10.1   Keterampilan/ Teknologi   Informasi dan 
Komunikasi 

2 202 

10.2 Kewirausahaan 
10.3 Dasar Kompetensi 

2 192 

                        Kejuruan 
10.4Kompetensi Kejuruan 

2 
6 

140 
1000 

B.Muatan Lokal 2 192 
C.Pengembangan Diri (2) (192) 
Jumlah 36 3950 

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
Sumber (Mulyasa. 2012. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya., hlm. 60) 
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Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam 
satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat 
tahun sesuai dengan tuntutan program keahlian, mulai kelas X sampai dengan kelas 
XI dan kelas XII. Struktur kurikulum SMK/MAK disusun berdasarkan standar 
kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pendidikan kejuruan 
bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 
serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 
lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan 
efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki 
stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu 
pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu 
berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan 
mengembangkan diri.154 Sehingga Struktur kurikulum pendidikan kejuruan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) diarahkan untuk 
mencapai output siswa yang siap masuk ke lapangan kerja dengan memiliki 
keahlian dan keterampilan baik, dibidang kejuruannya. Mata pelajaran wajib terdiri 
atas Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, 
IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan Keterampilan/ 
Kejuruan, sedangkan mata pelajaran Kejuruan terdiri atas beberapa mata pelajaran 
yang bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan 
pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya. 
Pendidikan SMK/MAK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda, 
dengan beban belajar SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik 
di sekolah dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha atau industri ekuivalen dengan 
36 jam pelajaran per minggu. Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 
45 menit dan minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK adalah 38 
minggu dalam satu tahun pelajaran.  
 
Ø Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus 
Struktur Kurikulum ini dikembangkan untuk peserta didik yang berkelainan fisik, 
emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berdasarkan standar kompetensi 
lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi 
mata pelajaran. Peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi dua 
kategori, (1) peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual 
di bawah rata-rata menggunakan sebutan kurikulum SDLB A, B, D, E; SMPLB A, B, 
D, E; SMALB A, B, D, E (A= tunanetra, B= tunarungu, D= tunadaksa ringan, E= 
tunalarasi) dan (2) peserta didik berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual 
di bawah rata-rata menggunakan sebutan Kurikulum SDLB C, C1, D1, G; SMPLB C, 
C1, D1, G, dan SMALB C, C1, D1, G. (C = tunagrahita ringan, C1 = tunagrahita 
sedang, D1 = tunadaksa sedang, G = tunaganda).155 Struktur kurikulum satuan 
pendidikan SDLB A, B, C, E relatif sama dengan kurikulum satuan pendidikan 
umum, yang membedakan adalah pada komponen mata pelajaran tambahan 
program khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Jika siswa 

 
154 Mulyasa. 2012. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya), hlm. 62. 
155Ibid. hlm. 80.  
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tunanetra mendapatkan proram khusus orientasi dan mobilitas, untuk siswa 
tunarungu, dan siswa tunalaras mendapatkan program khusus yaitu bina khusus 
bina komunikasi, persepsi bunyi dan irama sedangkan untuk tunadaksa 
mendapatkan program khusus bina diri dan gerak.  Jumlah jam pembelajaran SDLB 
A,B,D,E kelas I, II, III berkisar antara 28 – 30 jam  pembelajaran/minggu dan 34 jam 
pembelajaran/minggu untuk kelas IV, V, VI. Dengan adanya mata pelajaran program 
khusus ini terdapat jam tambahan yaitu 2 jam pembelajaran dari sekolah pendidikan 
umum. 

Struktur satuan pendidikan SMPLB A,B,D,E dirancang untuk peserta didik yang tidak 
memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan umum. 
Proporsi muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMPLB A,B,D,E terdiri atas 60% - 
70% aspek akademik dan 40% - 30% berisi aspek keterampilan vokasional. 
Keterampilan vokasional/ teknologi informasi dan komunikasi merupakan mata 
pelajaran pilihan yang diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai dengan minat, 
potensi, kemampuan dan kebutuhan siswa serta kondisi satuan pendidikan terutama 
pada program khususnya. Jumlah jam pembelajaran SMPLB A,B,D,E kelas VII, VIII, 
IX adalah 34 jam/minggu. Kelebihan 2 jam pembelajaran dari SMP umum karena 
ada penambahan mata pelajaran program khusus.Struktur satuan pendidikan 
SMALB A,B,D,E dirancang untuk peserta didik yang tidak memungkinkan dan/atau 
tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan 
tinggi.  Muatan isi mata pelajaran untuk SMALB A,B,D,E bidang akademik 
mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMA umum sehingga menjadi sekitar 
40% – 50% bidang akademik, dan sekitar 60% – 50% bidang keterampilan 
vokasional. Selain itu struktur satuan pendidikan SMALB A,B,D,E tidak ada 
penjurusan seperti pendidikan umum, karena pada struktur ini lebih mementingkan 
program khusus siswa sesuai dengan kebutuhannya dengan begitu mereka akan 
memilihi kemahiran pada keahliannya. Jumlah jam pembelajaran SMALB A,B,D,E 
kelas X, XI, XII adalah 36 jam/minggu, sama dengan jumlah jam pembelajaran SMA 
umum. Program khusus pada jenjang SMALB bersifat fakultatif dan tidak termasuk 
beban pembelajaran  

Kurikulum satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB C,C1,D1,G, atau kurikulum 
untuk peserta didik berkelainan yang kemampuan intelektualnya dibawah rata-rata 
ini berbeda dengan satuan pendidikan berkelainan yang tidak disertai dengan 
kemampuan di bawah rata-rata, karena kurikulum ini dirancang sangat sederhana 
sesuai dengan batas-batas kemampuan peserta didik dan sifatnya lebih individual. 
Kurikulum SDLB C,C1, D1, G menggunakan pendekatan tematik secara 
keseluruhan, sedangkan pada SMPLB, SMALB C,C1,D1,G, pendekatan tematik 
digunakan untuk mata pelajaran pendidikan agama sampai keterampilan vokasional 
atau teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendorong kemandirian dalam 
kehidupan sehari-hari sedangkan untuk muatan lokal, program khusus, dan 
pengembangan diri dilakukan secara sendiri sesuai dengan alokasi waktu, dan 
kurikulum tidak ada program IPS maupun IPA pada SMALB C,C1,D1,G. Pada 
pendidikan khusus substansi kajian pengembangan diri untuk satuan pendidikan 
khusus. Mengacu program pengembangan diri satuan pendidikan umum dengan 
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menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan 
kebutuhan khusus peserta didik.Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan 
kemampuan intelektual di bawah rata-rata, dalam batas-batas tertentu masih 
dimungkinkan dapat mengikuti kurikulum standar meskipun harus dengan 
penyesuaian-penyesuaian, dan harus berkeinginan dengan sungguh-sungguh untuk 
melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan begitu semaksimal 
mungkin akan didorong untuk dapat mengikuti pendidikan secara inklusif 
(khusus)pada satuan pendidikan umum sejak Sekolah Dasar. Jika peserta didik 
mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SDLB, setelah lulus, didorong untuk 
dapat melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama umum. Bagi mereka yang tidak 
memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan tinggi, setelah menyelesaikan pada jenjang SDLB dapat melanjutkan 
pendidikan ke jenjang SMPLB, dan SMALB.Untuk memberikan kesempatan kepada 
peserta didik yang memerlukan pindah jalur pendidikan antar satuan pendidikan 
yang setara sesuai dengan ketentuan pasal. 12 ayat (1).e Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka mekanisme pendidikan 
bagi peserta didik melalui jalur formal dapat dilukiskan sebagai berikut  

Skema 8. 1 Mekanisme Pendidikan Melaalui Jalur Pendidikan Khusus dan 
Pendidikan Umum 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Sumber : Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tengang Sistem 
Pendidikan Nasional (Sidiknas). Jakarta: Sinar Grafika. 

 
Pada skema diatas dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus 
dapat masuk ke jalur pendidikan umum dengan prasyarat harus berkeinginan 
sungguh-sunggu. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus di bawah rata-rata 
biasanya membawa turor sendiri yang disiapkan oleh keluarga untuk menemani 
siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga tidak mengganggu 
guru maupun teman di dalam kelas. Dengan begitu kurikulum ini masih memikirkan 
siswa yang berkebutuhan khusus untuk dapat bersaing dalam dunia kerja sebagai 
bentuk outputnya. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti 
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peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.156 
Beban belajar tatap muka perjam pembelajaran pada masing-masing satuan 
pendidikan yaitu untuk SD/MI/SDLB berlangsung selama 35 menit, SMP/MTs/ 
SMPLB berlangsung selama 40 menit, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK berlangsung 
selama 45 menit.  Beban belajar untuk kelas X  lebih pendek, karena kelas X 
merupakan masa pengenalan dari setiap peserta didik. Sedangkan untuk kelas XI 
dan kelas XII peserta didik sudah mampu beradaptasi dengan begitu jam 
pembelajaran pun lebih banyak. Beban belajar yang diberikan oleh pendidik untuk 
peserta didik dalam kurikulum 2006 sangat dipadatkan demi terselesaikan materi 
dari setiap mata pelajaran. Sedangkan untuk peserta didik sendiri beban belajar ini 
digunakan untuk menambah kemampuan mereka dengan materi mata pelajaran dan 
berbagai sumber. Namun jika dilihat melalui konsep kekerasan simbolik Pierre 
Bourdieu “All pedagogic action (PA)is, objectively, symbolic violence insofar as it is 
the impositions of a cultural arbitrary by an arbitrary power”157. Sekolah secara legal 
melakukan praktik kekerasan simbolik, karena kegiatan pembelajaran ini 
memerlukan beban belajar yang harus dijalankan oleh peserta didik selama 32 jam 
untuk SD/MI/SDLB,SMP/MTs/SMPLB, dan 38 jam untuk SMA/MA/SMK, selain itu 
ditambah dengan tugas rumah yang mengharuskan mereka untuk mengerjakan 
dengan mencari bahan mata pelajaran yang relevan dengan tugas rumah yang 
diberikan oleh pendidik. Dengan begitu peserta didik tidak sadar dengan adanya 
kekerasan simbolik yang sudah diatur dengan baik oleh satuan pendidik.  
 
Model Pembelajaran 
Model pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2006 (KTSP), KTSP adalah 
kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari 
prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP yang menekankan pada aktivits siswa 
untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai 
pendekatan dan strategi pembelajaran yang disarankan misalnya melalui CTL 
(Contextual Teaching and Learning). Kemudian didalam struktur kurikulum terdapat 
komponen kurikulum yang menekankan kepada aspek pengembangan minat dan 
bakat siswa.Model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) 
merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan 
peserta didik secara penuh untuk  dapat menemukan materi yang dipelajari dan 
menghubungkan nya dengan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong 
siswa untuk dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar 
dalam kehidupan sehari-hari.158 Model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 
Learning) mampu memposisikan  peserta didik sebagai subjek belajar, sehingga 
peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran contextual 
teaching and learning CTL (Contextual Teaching and Learning) dapat melatih 
peserta didik belajar melalui kegiatan kelompok, berdiskusi dan lain-lainnya, serta 
memanfaatkan berbagai sumber dalam proses pembelajaran. Kemudian 

 
156Depdiknas. 2013. Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta : Permendikbud 
No. 64 tahun 2013). 
157 Pierre Bourdieu and Jean Claude Passeron. Reproduction in Education Society and 
Culture. Book 1 Foundations of a Theory of Symbolic Violence. Page 5.  
158 Eman Srachman. 2016. Model-model Pembelajaran (Jakarta: Labsos UNJ), hlm. 81. 
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pembelajaran dihubungkan dengan realita kehidupan yang ada, tindakan individu 
dalam pembelajaran ini dibangun atas dasar kesadaran sendiri karena memahami 
bahwa tindakan tersebut bermanfaat. Dalam CTL (Contextual Teaching and 
Learning) peserta didik bertanggung jawab terhadap perkembangan kegiatan 
belajarnya, proses kegiatan  pembelajarannya dapat dilakukan di dalam dan di luar 
kelas. Tujuan akhir dari CTL (Contextual Teaching and Learning)  adalah 
tercapainya kepuasan diri karena peserta didik mampu berekspresi sesuai dengan 
apa yang dia pelajari. Keberhasilan pembelajaran diukur melalui berbagai cara 
seperti: penilaian proses, hasil karya, penampilan, wawancara dsb. Terdapat 
karakteristik dari model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) : 

1. CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan proses pengembangan 
pengetahuan yang sudah dimiliki, artinya materi pelajaran yang dipelajari tidak 
terlepas dari pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik. 

2. CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan proses pembelajaran untuk 
memperoleh serta menambah pengetahuan baru, dimana pengetahuan baru itu 
diperoleh secara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan mempelajari 
sesuatu secara keseluruhan, kemudan dianalisis secara detail. 

3. CTL (Contextual Teaching and Learning)  menghendaki materi pelajaran bukan 
sekedar untuk dihapal, tetapi untuk dipahami, dihayati, serta diyakini. Cara ini bisa 
dilakukan dengan meminta tanggapan pihak lain atas pengetahuan yang telah 
dimiliki. 

4.  CTL (Contextual Teaching and Learning) menghendaki implementasi 
pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata, sehingga tampak pada 
terjadinya perubahan perilaku pesera didik. 

5. CTL (Contextual Teaching and Learning) melakukan refleksi terhadap strategi 
pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses 
perbaikan dan penyempurnaan startegi.  

Berikut merupakan pola model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 
Learning) yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  
1. Pendahuluan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi:  
a.) Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai, serta manfaat dari 
mempelajari materi pelajaran yang akan dipelajari. 
b.) Guru menjelaskan prosedur yang harus dilakukan dalam proses 
pembelajaran, yaitu: 1) pembentukan kelompok belajar, 2) tiap kelompok ditugasi 
melakukan observasi dengan tema berbeda, 3) melalui observasi siswa diminta 
mencatat berbagai hal, sesuai tema, 4) guru melakukan tanya jawab sekitar tugas 
yang harus dikerjakan siswa, untuk meyakinkan bahwa tugas sudah dipahami 
siswa.  
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2. Kegitan Inti  
a.) Kegiatan di lapangan, yang meliputi kegiatan; a) peserta didik melakukan 
observasi terhadap objek tertentu, b) peserta didik mencatat berbagai hal dari 
objek yang dioservasi. 
b.) Kegiatan inti di dalam kelas, yang terdiri atas kegiatan; a) tiap kelompok 
mempresentasikan hasil observasi dalam forum diskusi, b) diskusi dilakukan 
dengan membuka sesi tanya jawab, c) tiap kelompok melaporkan hasil observasi 
setelah didiskusikan. 
c.) Kegiatan penutup, yaitu; a) dengan bantuan guru peserta didik menyimpulkan 
hsil observasi, b) sebagai tindak lanjut, secara individual peserta didik diberi tugas 
menyusun tulisan tentang pengalaman mereka saat melakukan observasi.  

 
Dalam pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning)  ini Menurut Mulyasa 
(2007) Pembelajaran berbasis KTSP dapat didefinisikan sebagai suatu proses 
penerapan ide, konsep, dan kebijakan KTSP dalam suatu aktivitas pembelajaran, 
sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil 
interaksi dengan lingkungan.  Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan antara lain:  1) Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, 
perkembangan dan kondisi peserta didik  untuk menguasai kompetensi yang 
berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan 
pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan 
dirinya secara bebas dinamis dan menyenangkan. 2) Kurikulum dilaksanakan 
dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: a) belajar untuk beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) belajar untuk memahami dan 
menghayati, c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. d) 
belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan e) belajar untuk 
membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang efektif, 
aktif, kreatif dan menyenangkan. 3) Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta 
didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan 
sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan 
tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang 
berdimensi keTuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. 4) Kurikulum 
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 (di belakang 
memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di 
depan memberikan contah dan teladan). 5) Kurikulum dilaksanakan dengan 
menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan 
teknologi yang memadai, dan memanfaatkan  lingkungan sekitar sebagai sumber 
belajar. 6) Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial 
dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan pendidikan 
dengan muatan seluruhg bahan kajian secara optimal. 7) Kurikulum yang mencakup 
seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri 
diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok 
dan memadai antar kelas  dan jenis serta jenjang pendidikan.  
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Penerapan kurikulum 2006 (KTSP) menekankan pada pendekatan proses dan 
bukan pemaksaan pencapaian materi, akan tetapi pendalaman materi melalui 
proses, oleh sebab itu pembelajaran yang dilaksanakan adalah melibatkan aktivitas 
siswa atau peserta didik, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam 
pembelajaran. Belajar yang dilakukan merupakan belajar bermakna dan tuntas, 
sehingga peserta didik betul-betul menguasai permasalahan yang ddipecahkan 
bersama. Bila permasalahan atau topik yang tidak tuntas, guru akan melakukan 
remedial terhadap topic tersebut. Kemampuan dan prestasi siswa selalu dipantau 
atau dikontrol melalui proses evaluasi yang continue. Penerapan kurikulum 2006 
(KTSP) menuntutkan aktivasi dan partisipasi para siswa yang lebih banyak dalam 
proses pembelajaran, struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan berbeda dari 
kurikulum sebelumnya, KTSP dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi 
jam efektif yang begitu mencolok banyaknya. Kurikulum sebelumnya, sebagian mata 
pelajaran memiliki waktu yang banyak, sebagian mata pelajaran yang lain memiliki 
waktu sedikit dengan alasan urgen dan padatnya materi. Penekanan KTSP bukan 
mengejar target mater tetapi memaksimalkan proses dalam pembelajaran dan 
mengembangkan kompetensi siswa, apakah arti bila materi tercapai dengan proses 
yang tidak maksimal, akan tetpai dengan proses pembelajaran yang maksimal akan 
membuahkan hasil (out put) yang berkualitas. UNESCO mensosialisasikan tentang 
kewajiban belajar, sebagai berikut: (1) learning to know (berpengetahuan), (2) 
learning to do (berbuat/bekerja), (3) learning to be (menjadi diri sendiri), (4) learning 
to life together ( hidup bermasyarakat). Maka dari itu para peserta didik harus 
melakukan kegiatan belajar terstruktur secara mandiri (sendiri atau dalam kelompok) 
serta mempelajari mata pelajaran secara mandiri. Kedua kegiatan belajar ini 
dilakukan tanpa kehadiran guru secara fisik, namun guru tetap diharapkan memberi 
bimbingan belajar bagi siswa dalam melakukan kegiatan tersebut. Belajar mandiri 
adalah cara belajar aktif dan partisipatif untuk mengembangkan diri masing-masing 
individu yang tidak terkait dengan kehadiran guru, dosen, pertemuan tatap muka di 
kelas, kehadiran teman sekolah. Belajar mandiri merupakan belajar dalam 
mengembangkan diri, keterampilan dengan cara tersendiri, yang mana dalam hal ini 
guru berperan sebagai fasilitator dan konsultan sebagaimana yang diamanatkan 
dalam KTSP.  
 
Pelaksanaan Pembelajaran KTSP 2006 
1. Pra Tes (tes awal) 

Pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran dimulai dengan pre tes. Pre 
tes ini memiliki banyak kegunaan dalam menjajaki proses pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. Fungsi pre tes antara lain untuk menyiapkan peserta didik 
dalam proses belajar, untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik, untuk 
mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik serta untuk 
mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai. 

2. Pembentukan kompetensi 
Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan dari pelaksanaan proses 
pembelajaran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk peserta didik, dan 
bagaimana tujuan-tujuan pembelajaran direalisasikan. Kualitas pembentukan 
kompetensi dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Dari segi proses, dapat 
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dikatakan berhasil apabila 75% dari peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, 
mental, maupun sosial dalam proses pembentukan kompetensi. Sedangkan dari 
segi hasil, dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif 
pada diri peserta didik sebesar 75% sesuai dengan kompetensi dasar. 

 
3. Post Test 

Pada umumnya pembelajaran diakhiri dengan post tes. Fungsi post tes anatara 
lain untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi 
yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok, untuk mengetahui 
kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai peserta didik serta kompetensi 
dan tujuan-tujan yang belum dikuasainya, untuk mengetahui peserta didik yang 
perlu mengikuti kegiatan remedial, dan yang perlu melakukan pengayaan serta 
untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar yang dihadapi siswa, sebagai bahan 
acuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran dan 
pembentukan kompetensi yang dilaksanakan baik terhadap perencanaan, 
pelaksanaan maupun evaluasi 

 
Evaluasi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 
Evaluasi atau penilaian dalam KTSP dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi yang 
dilakukan oleh pihak dalam (guru dan pengelola sekolah) yang selanjutnya disebut 
evaluasi diri dan evaluasi oleh pihak luar (badan indpenden atau badan akreditasi 
sekolah).Sasaran evaluasi secara garis besar mencakup masukan (termasuk 
program), proses, dan hasil.159 
 
1.Penilaian Kelas 
Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian 
akhir.Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil 
belajar peserta didik, mendiaknosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik untuk 
perbaikan prosespembelajaran, dan menentukan kenaikan kelas.Ulangan harian 
dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam kompetensi dasar tertentu. 
Ulangan harian terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, 
dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. 
Ulangan harian minimal dilakukan tiga kali setiap semester. Ulangan harian ini 
terutama ditujukan untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi tidak menutup 
kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan 
pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para peserta didik.Ulangan umum 
dilaksanakan setiap akhir semester, dengan bahan yang diujikan yaitu ulangan 
umum semester pertama soalnya diambil dari materi semester pertama dan ulangan 
umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dari semester pertama dan 
kedua, dengan penekanan pada materi semester kedua.Ujian akhir dilakukan pada 
akhir program pendidikan.Bahan-bahan yang diujikan meliputi seluruh kompetensi 
dasar yang telah diberikan, dengan penekanan pada kompetensi dasar yang 
dibahas pada kelas-kelas tinggi.Hasil evaluasi ujian akhir ini terutama digunakan 

 
159 Masnur Muslich, Dasar Pemahaman dan Pengembangan KTSP (Jakarta: Bumi Aksara, 
2009), hlm. 13. 
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untuk menentukan kelulusan bagi setiap peserta didik, dan layak tidaknya untuk 
melanjutkan pendidikan pada tingkat diatasnya. 
 
2. Tes Kemampuan Dasar 
Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, 
menulis, dan berhitung yang diberlakukan dalam rangka memperbaiki program 
pembelajaran (program remedial).Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap 
tahun akhir kelas III. 
a) Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi 

Pada setiap semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian 
guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan 
belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. 

b) Benchmarking 
Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang 
berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. 
Hasil penilaian tersebut dapat dipakai untuk melihat keberhasilan, keberhasilan 
kurikulum dan pendidikan secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk 
memberikan peringkat kelas, tetapi tidak untuk memberikan nilai akhir peserta 
didik. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar untuk pembinaan guru dan 
kinerja sekolah. 

c) Penilaian Program 
Penilaian program dilakukan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan dan 
dinas pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program 
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan 
pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan 
masyarakat dan kemajuan zaman. 

 
Peran Guru dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 
Kurikulum pada pendidikan formal di Indonesia telah mengalami beberapa 
perubahan mulai dari kurikulum tahun 1947 yang dikenal dengan rencana pelajaran, 
kurikulum tahun 1952 dengan nama rencana pelajaran terurai, 1964 dengan nama 
Rencana Pembelajaran Sekolah Dasar, kurikulum tahun 1968 dengan nama 
Kurikulum Sekolah Dasar, kurikulum tahun 1973 dengan nama Kurikulum Proyek 
Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), kurikulum tahun 1975 dengan nama 
Kurikulum Sekolah Dasar, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1997 yang 
merupakan revisi Kurikulum 1994, kurikulum tahun 2004 dengan nama Rintisan 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan kurikulum tahun 2006 dengan nama 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Terakhir, tahun 2013 pemerintah 
memutuskan untuk melakukan perubahan kurikulum yang saat ini sedang di bahas 
dan disiapkan segala perangkatnya.160 Keberhasilan kurikulum yang diterapkan itu 
sangat ditunjang dari kompetensi yang dimiliki seorang guru. Karna pada hakikatnya 
dalam penjelasan yang dinyatakan Apple dalam Tilaar bahwa kurikulum merupakan 
upaya untuk melaksanakan proses akumulasi ilmu pengetahuan antar gerenerasi 

 
160 Faridah Alawiyah. 2013. Peran Guru Dalam Kurikulum 2013. Pusat Pengkajian, 
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. file:///C:/Users/ 
Administrator/Downloads/480-1005-1-SM.pdf. 6 Desember 2016 jam 21.19. 
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dalam masyarakat.161 Tentunya dalam proses akumulasi kurikulum tersebut 
dibutuhkan tenaga pendidikan yang mampu memberikan hasil dari tujuan kurikulum 
yang diterapkan. Guru merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam 
perubahan kurikulum dalam proses belajar mengajar, karena meskipun kurikulum 
telah dirancang demikian baiknya namun jika tidak ditunjang dengan pendidik yang 
baik akan sulit berjalan sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dirumuskan 
sebelum kurikulum tersebut diterapkan pada sistem pendidikan. Dalam rangka 
mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh tantangan 
dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan keburuhan 
nyata dilapangan. Untuk kepentingan tersebut pemerintah memprogramkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai tindak lanjut pembaruan 
kurikulum berbasis kompetensi. KTSP merupakan kurikulum operasional yang 
dikembangkan oleh satauan pendidikan serta merupakan acuan dan pedoman bagi 
pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan 
(pengetahuan, ketrampilan, dan sikap) dalam satuan pendidikan dasar dan 
menengah. KTSP 2006 menuntut agar tenaga pendidikan memiliki kemandirian 
dalam implementasi kurikulum di sekolah-sekolah.162 Jika kita melihat dari 
implementasi guru sendiri disekolah dalam pengajaran di kelas guru lebih bertindak 
sebagai pelaksana teknis. Hal ini memberikan peluang bagi guru untuk dapat 
mengoptimalkan efektivitas pembelajaran dikelas dalam rangka meningkatkan 
kualitas pendidikan melalui kompetensi guru serta optimalisasi guru dalam proses 
belajar mengajar.  
 
Kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya tercermin dari kompetensi yang 
harus dimilikinya. Hal tersebut sudah tercantum dalam UU Nomor 14 tahun 2005 
tentang guru dan dosen. Terdapat empat kompetensi minimal yang harus dimiliki 
oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. 
Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru 
dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi pembelajaran. 
Kompetensi ini terdiri dari pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 
pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, pengembangan 
silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 
dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya. Kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini terkait dengan 
kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk memiliki sikap yang dapat menjadi 
panutan dan suri tauladan serta pribadi yang memiliki potensi untuk maju dan 
berkembang. Beberapa sikap tersebut antara lain pribadi yang mantap, stabil, 
dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi 
peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan 
mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Ketiga, kompetensi sosial. 
Kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan guru untuk melakukan komunikasi 

 
161 Rakhmat Hidayat, 2013, Pengantar Sosiologi Kurikulum (Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada), hlm. 3. 
162 H.E. Mulyasa. 2013. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian 
Guru dan Kepala Sekolah (Jakarta : Bumi Aksara), hlm. 221. 
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sebagai bagian dari masyarakat melalui berbagai media kepada seluruh individu 
maupun kelompok yang terkait. Kompetensi sosial ini antara lain meliputi 
kemampuan berkomunikasi lisan, tulisan, atau isyarat, menggunakan teknologi 
komunikasi dan informasi secara fungsional, dan bergaul secara efektif dengan 
peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, 
dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Keempat, kompetensi 
profesional, merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran yang diampu 
secara luas dan mendalam. 163 Guru dalam KTSP 2006 dituntut untuk memiliki 
kemandirian, ini dijadikan pedoman dalam implementasi kurikulum tingkat satuan 
pendidikan  untuk mencapai prestasi dalam implementasi kurikulum tingkat satuan 
pendidikan.  Implementasi KTSP menuntut kemandirian guru untuk memahami 
karakteristik peserta didik. Pemahaman peserta didik ini perlu disesuaikan dengan 
satuan pendidikan masing-masing, misalnya pada tingkat pendidikan dasar harus 
dipahami karakter peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, demikian halnya 
apabila kurikulum akan diimplementasikan pada tingkat pendidikan menengah maka 
harus dipahami dulu perkembangan peserta didik pada pendidikan menengah. Ada 
beberapa hal yang berkaitan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik 
dalam implementasi KTSP, yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognetif, tingkat 
kecerdasan, kreativitas, serta kondisi fisik.164 
 
Pendidikan merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia didalam 
masyarakat. Pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha yang melekat pada 
manusia dalam melakukan produksi dan reproduksi pengetahuan. Pada konteks 
dalam interaksi pendidikan manusia dapat berlangsung diberbagai institusi yang 
terkandung didalam masyarakat baik keluarga maupun ruang-ruang pembelajaran 
lain didalam lingkungan masyarakat. Ini berarti menjelaskan bahwa kurikulum dalam 
suatu pendidikan merupakan sarana  produksi dan reproduksi pengetahuan didalam 
kehidupan masyarakat. Gagasan Jean Jacques Rousseau, keluarga merupakan 
kelompok yang memiliki ikatan dimana individu berlindung sekaligus mempelajari 
nilai-nilai sosial yang membentuk karakter individu agar sesuai dengan keberadaan 
masyarakat. Penjelasan ini dimaksudkan munculnya kurikulum berfungsi untuk 
mengakomodir segmentasi pengetahuan yang diajarkan disekolah formal dimotori 
oleh dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis. 
Adanya kurikulum KTSP berarti agar dapat menjawab dinamika kebutuhan 
masyarakat yang terus berkembang, tujuan KTSP diharapkan juga mampu 
menghasilkan generasi yang dibutuhkan didalam masyarakat.165 Dalam KTSP 
kreativitas bisa dikembangkan dengan penciptaan proses pembelajaran yang 
meningkatkan peserta didik dapat mengembangkan kreativitas. Secara umum guru 
diharapkan menciptakan kondisi yang baik, yang memungkinkan setiap peserta didik 
dapat mengembangkan kreativitasnya antara lain dengan teknik kerja kelompok 
kecil, penugasan, dan mensponsori pelaksanaan proyek. Anak yang kreatif belum 
tentu pandai sebaliknya anak yang pandai belum tentu kreatif. Kondisi-kondisi yang 

 
163 Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 
2005 Tentang Guru dan Dosen. 
164 Ibid. hlm. 49. 
165 Suriani, 2016, Sosiologi Pendidikan, Sosiologi Fis : UNJ., hlm. 121. 
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diciptakan oleh guru tidak menjamin timbulnya prestasi belajar yang baik. Hal ini 
perlu dipahami guru agar tidak terjadi kesalahan dalam menyikapi peserta didik yang 
kreatif maupun terhadap yang pandai. Dengan demikian, skor yang tinggi dalam tes 
kreativitas tidak perlu berkorelasi dengan hasil belajar secara keseluruhan.  Proses 
pembelajaran pada hakikatnya aktivitas dan kreativitas peserta didik, melalui 
berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Namun, dalam pelaksaannya sering kali 
kita tidak sadar bahwa masih banyak kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
justru menghambat aktivitas dan kreativitas peserta didik.166 
 
Penutup 
Sekolah, kurikulum, dan masyarakat merupakan tiga komponen penting dan tidak 
dapat dipisahkan. Sekolah merupakan institusi penting dalam pendidikan, sementara 
itu kurikulum merupakan jalan keberlangsungan institusi sekolah. Kurikulum 
berfungsi untuk mengekomodir segmentasi penegtahuan yang diajarkan disekolah 
formal dimotori oleh dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang secara 
dinamis.167 Dengan hadirnya kurikulum, seluruh proses pendidikan disekolah 
maupun lembaga pendidikan sangat terbantu karena ada perencanaan yang lebih 
sistematis. 168 KTSP atau Kurikulum Tingkat  Satuan Pendidikan adalah sebuah 
kurikulum oprasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-
masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
Praturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun 2007/2008 
dengan mengacu pada standar isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) 
untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diterbitkan melalui peraturan 
menteri pendidikan nasional masing-masing  Nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 
tahun 2006. Paduan pengenbangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP, pada 
prinsipnya KTSP merupakan bagaian yang tidak terpisah dari SI, namun 
pengembangannya diserakan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan 
sekolah itu sendir. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 
struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, 
silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 
tentang pelaksanaan SI dan SKL. 169. 
 
 
 
 
 
 

 
166 Ibid. hlm, 62. 
167 Ibid. hlm, 132. 
168 Rakhmat Hidayat, 2013, Pengantar Sosiologi Kurikulum (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada). 
169 2012, Kelemahan dan Kelebihan antar KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan 
KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) (http://www.slideshare.net/yusufsihite3/kelebihan-dan-
kelemahan-antara-ktsp) tgl 22 Desember 2016 jam. 16.04. 
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Tabel 8.7 Kelemahan dan Kelebihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) 2006 

 
Kelebihan KTSP Kelemahan KTSP 

o Mendorong terwujudnya otonomi sekolah 
dalam penyelenggaraan pendidikan 

o Kurangnya SDM yang mampu menjabarkan 
KTSP pada kebanyakan sekolah 

o KTSP sangat memungkinkan bagi setiap 
sekolah untuk menitikberatkan dan 
mengembangkan mata pelajaran tertentu 
bagi kebutuhan siswa. 

o Kurangnya ketersediaan sarana dan 
prasarana pendukung sebagai kelengkapan 
dari pelaksanaan KTSP. 

 
o Mendorong para guru, kepala sekolah 

dan pihak manajemen sekolah semakin 
meningkatkan kreativitasnya dalam 
penyelenggaraan program-program 
pendidikan. 

o Masih banyak guru yang belum memahami 
KTSP secara komprehensif baik konsepnya, 
penyusunannya maupun prakteknya di 
lapangan. 

o KTSP akan mengurangi beban belajar 
siswa yang sangat padat dan 
memberatkan kurang lebih 20%. 

o Penerapan KTSP yang merekomendasikan 
pengurangan jam pelajaran akan 
berdampak berkurang pendapatan guru. 

Sumber : hasil telaah bacaan kelompok  
 

Jika dilihat secara umum kelebihan KTSP adalah sebagai sarana untuk 
mengembangkan kreativitas sekolah dan sarana mengembangkan keunggulan lokal 
yang dapat mendorong terjadinya proses “globalisasi lokal” di Indonesia. Kelemahan 
KTSP adalah meninggalkan celah besar dalam upaya pencapaian standar lulusan 
dan standar kelulusan. Kelemahan lain adalah KTSP menyimpan potensi destruktif 
yang dapat berakibat pada disintegrasi bangsa. Kelemahan KTSP hanya dapat 
diatasi dengan konsisten menjalankan Pasal 72 PP 19/2005. Sementara untuk 
kelemahan kedua diatasi dengan menerapkan pendidikan multikultural.170 Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 adalah kurikulum yang pengenbangan 
sistem akademiknya dilakukan oleh sekolah sendiri. Jadi sekolah melakukan 
pengolahan sistem akademiknya dirancang oleh sekolah sendiri, pemerintah hanya 
memberikan format atau acuan kurikulum selebihnya sekolah yang akan 
mengembangkannya. Hal ini tentunya akan menyebabkab kesenjangan yang terjadi 
pada sekolah-sekolah karena akan terlihat  sekolah yang sudah mampu tentu 
pengolahan  sistem akademiknya akan sangat baik, namun jika sekolah tersebut 
sekolah yang standar tentu sistem akademik di sekolah tersebuat akan baisa-biasa 
saja. Biasanya sekolah dengan kategori standar akan meniru sistem akademik 
sekolah yang disebut unggul.  Pengembangan implementasi KTSP pada prinsipnya 
dilakukan pada setiap satuan pendidikan (sekolah). Pengembangan KTSP harus 
mengacu pada standar isi dan satandar kompetensi lulusan dengan berpedoman 
kepada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta 

 
170 Fedrik A. Kande, Membedah Kekuatan dan Kelemahan KTSP (Antara Globalisasi Lokal 
dan Ancaman Disintegrasi Bangsa) (file:///C:/Users/Administrator/Downloads/4106-10684-1-
SM%20(1).pdf) tgl 22 Desember 2016 jam 21.23. 
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memperhatikan pertimbangan komite sekolah/dewan pendidikan.Dalam pengembangan 
KTSP ini, analisis situasi dan kondisi sekolah (analisis konteks) sangat perlu dilakukan 
agar dalam pengembangan KTSP didasarkan pada kondisi dan situasi sekolah atau 
berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi sekolah. Dengan demikian, diharapkan 
program pengembangan KTSP mencerminkan upaya untuk peningkatan kondisi 
internal di sekolah antara lain, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, 
sarana prasarana, biaya, dan program lainnya.171 Keberhasilan sekolah dalam 
mengembangkan dan mengimplementasi KTSP akan sangat tergantung pada 
kemampuan dan komitmen kepala sekolah dalam memberdayakan setiap potensi 
yang ada disekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis 
sekolah. 
 
Implementasi KTSP adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum 
kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan 
karekteristik dan kemampuan masing-masing. Didalam implementasi KTSP dapat 
didefinisikan sebegai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum 
(kurikulum potensial) dalam suatu aktivitas sehingga peserta didik menguasai 
perangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Ini berarti 
kurikulum yang di implementasikan didalam sekolah sebagaimana dijelaskan oleh 
Michael W. Aplle di dalam bukunya Ideology and Curriculum terbit pada 1979, disini 
dapat dijelaskan bahwa implementasi tujuan pembentukan KTSP dipengaruhi oleh 
relasi antara ekonomi, politik, dan budaya kekuasaan masyarakat. Apple melihat 
relasi antara kebijakan pendidikan dengan tingkat praksis serta relasi antara 
kelompok dominan subordinat dalam masyaraka yang lebih luas.Perubahan 
kurikulum harus beranjak pada kompetensi yang berdasar pada kebutuhan di 
masyarakat. Harapannya, kurikulum KTSP lebih mudah diterapkan guru karena guru 
diberi kebebasan untuk mengembangkan kompetensi siswa.Keberhasilan 
pendidikan bergantung pada sekolah dan guru yang menerapkan kurikulum 
tersebut. Adanya KTSP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM. Agar 
dalam pelaksanaannya KTSP tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan 
kewenangan yang diberikan, setiap satuan pendidikan dituntut paham terhadap 
berbagai kebijakan yang digulirkan, baik dalam level makro, meso maupun mikro. 
Hadirnya institusi sekolah dengan panduan kurikulum yang sistematis merupakan 
ruang yang disediakan secara terintegrasi dan terstruktur untuk mengakomodir 
proses pembelajaran yang mampu mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang 
lebih baik. Oleh karena itu menempatkan elemen sekolah dan elemen kurikulum 
secara terpisah dengan realitas sosial dapat memproduksi arti penting pendidikan 
sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan praksis kehidupan masyarakat.172 
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Bab 9 
Kurikulum 2013 
 
Bayu Herdiana, Cahyadi Kalyubi, Martha Dwi, Rahmi Oktafiami, Upit Sulistiana, Yosi 
Oktaviani 
 
Pendahuluan 
Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, kurikulum pertama 
Indonesia adalah Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, istilah kurikulum belum 
digunakan. Kemudian, Rencana Pelajaran 1947 ini dirubah menjadi Rencana 
Pelajaran 1950. Selanjutnya diganti dengan Rencana Pelajaran 1958. Rencana 
pelajaran ini kemudian direvisi menjadi Rencana Pelajaran 1964. Setelah itu 
rencana pelajaran ini diganti menjadi Kurikulum 1968. Sejak itulah istilah rencana 
pelajaran yang sudah digunakan selama bertahun-tahun berganti nama menjadi 
kurikulum. Kemudian, kurikulum ini diubah lagi menjadi Kurikulum 1975. 
Selanjutnya, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan terakhir 
Kurikulum 2013.173Perubahan kurikulum terakhir ini adalah amanat perubahan 
metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum dalam RPJMN (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Selain itu, perubahan ini dilakukan 
sebagai penyempurnaan kurikulum dengan metode pembelajaran aktif berdasarkan 
nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk manusia Indonesia yang berdaya saing 
dan berkarakter sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010. Perubahan atas 
dasar ini didukung oleh teori pengembangan kurikulum. Kurikulum memang harus 
dikembangkan dan berubah. Perubahan kurikulum selalu mengarah pada perbaikan 
sistem pendidikan. Perubahan tersebut dilakukan karena dianggap belum sesuai 
dengan harapan yang diinginkan sehingga perlu adanya revitalisasi kurikulum. 
Usaha tersebut mesti dilakukan demi menciptakan generasi masa depan 
berkarakter, yang memahami jati diri bangsanya dan menciptakan anak yang 
unggul, mampu bersaing di dunia internasional.Semakin maju peradaban suatu 
bangsa, maka semakin berat pula tantangan yang dihadapinya. Persaingan ilmu 
pengetahuan semakin gencar dilakukan oleh dunia internasional, sehingga 
Indonesia juga dituntut untuk dapat bersaing secara global demi mengangkat 
martabat bangsa. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi 
dunia pendidikan kita, ketegasan kurikulum dan implementasinya sangat dibutuhkan 
untuk membenahi kinerja pendidikan yang jauh tertinggal dengan negara-negara 
maju di dunia. Persaingan global di masa depan menjadi latar belakang atas 
penyempurnaan kurikulum, generasi yang kreatif dan berkarakter kuat akan mampu 
bersaingan di era persaingan global tersebut. Perkembangan kurikulum ini mendidik 
generasi yang akan hidup di zaman yang berbeda dengan sebelumnya, dan seiring 
berjalanya kurikulum ini supaya bisa mendewasakan generasi selanjutnya melalui 
pendidikan yang tidak usang.  Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya 
dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat 
mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Kurikulum harus menjadi wahana 

 
173 Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 
hlm.111. 
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yang efektif untuk mewujudkan kondisi yang idealis dengan kondisi kekinian. 
Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang dan wajib mengikuti perubahan-
perubahan yang terjadi di lingkungannya.174 
 
Perubahan kurikulum juga harus memperhatikan kesiapan faktor penting yang akan 
mengimplementasikan kurikulum, yaitu guru. Tidak dapat dipungkiri bahwa guru 
merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. Tanpa ditopang 
oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, kurikulum yang telah 
dirancang dengan bagus itu akan sia-sia.175 Guru profesional akan selalu bisa 
menjalankan tugas dalam penerapan kurikulum apapun kurikulum yang 
dijalankannya di sekolah. Dengan kata lain, tanpa guru profesional perubahan 
kurikulum tidak akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap kualitas 
pembelajaran dan mutu lulusan pada umumnya. Maka untuk menyukseskan 
implementasi kurikulum 2013 perlu disiapkan guru profesional yang mampu 
merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta 
memberikan jaminan mutu dan mempertanggungjawabkan pembelajaran sesuai 
dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik, perkembangan zaman, 
kebutuhan pembangunan, serta pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni. Guru dengan karakteristik demikianlah yang dapat menyiapkan peserta didik 
memasuki era global yang penuh dengan berbagai permasalahan dan tantangan, 
yang semakin hari semakin rumit dan kompleks. Kurikulum 2013 disiapkan untuk 
mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu 
kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya, 
bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam 
melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 
(mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah 
menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam 
penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, 
sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa memiliki 
kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan 
lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses 
dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, dan memasuki 
masa depan yang lebih baik. 
 
Konteks Sosial Kurikulum 2013  
Kurikulum 2013 merupakan hasil penyempurnaan dan pembedahan dari semua 
aspek kurikulum yang ada. Maka dari kekurangan kurikulum 2004 dan 2006 
dirapikan, digabungkan dan ditambahkan ke dalam kurikulum 2013. Dalam 
kurikulum 2013 tidak berfokus pada kompetensi akademis saja, tetapi mencangkup 
pula aspek karakter bangsa dan keterampilan siswa. Pengembangan Kurikulum 
2013 sudah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, meliputi prinsip 

 
174Loeloek Endah Poerwati, Sofan Amri, Panduan Memahami Kurikulum 2013 (Jakarta: PT. 
Prestasi Pustakaraya, 2013), hlm.5. 
175 Syarwan Ahmad, “Problematika Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Instruksional Kepala 
Sekolah”, Jurnal Pencerahan Unsyiah, Volume VIII No.2, 2014, hlm. 103. 
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relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektifitas serta efisiensi.176 Dengan demikian, 
kurikulum yang baik harus diimbangi dengan kematangan dalam 
pengimplementasiannya. Perubahan kurikulum tentunya didasari oleh perubahan yang 
terjadi dalam masyarakat dan juga tantangan yang harus dihadapi masyarakat akibat 
perubahan zaman yang senantiasa berubah. Indonesia akan mendapatkan bonus 
demografi yang diprediksi puncaknya akan terjadi pada tahun 2035.Bonus demografi 
adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi 
pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang 
proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.177 
Bonus demografi ini dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia, dengan syarat 
pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi sumber daya 
manusianya melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan 
investasi. Namun, jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkannya dengan baik 
maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan 
akan menjadi beban negara. 
 
Pendidikan dinilai menjadi hal krusial dalam mempersiapkan dan menyambut bonus 
demografi. Melalui pendidikan yang memadai dapat membekali penduduk 
khususnya dalam berpikir dan juga berkarakter. Pemerintah harus mendorong 
orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan saat ini untuk mempersiapkan 
sumber daya manusia yang bermutu tinggi lewat pendidikan. Menyadari akan 
tantangan bonus demografi maka sejumlah pakar pendidikan berusaha memperbaiki 
semua unsur pelaksanaan pendidikan salah satunya merombak kurikulum KTSP  
menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diharapkan mampu memperbaiki akhlak 
serta mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berkompetisi dan 
berkompetensi mengikuti arus perkembangan globalisasi guna mempertahankan 
kelangsungan hidupnya. Upaya perbaikan tersebut akan berlangsung dengan baik 
apabila calon pendidik juga memahami maksud perubahan kurikulum KTSP menjadi 
kurikulum 2013. Pemahaman implementasi kurikulum 2013 adalah bagian dari 
pemenuhan kompetensi pedagogik serta kompetensi profesional dari calon pendidik. 
Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa 
dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa 
kini. Oleh karena itu, konten pendidikan yang mereka pelajari tidak semata berupa 
prestasi besar bangsa di masa lalu tetapi juga hal-hal yang berkembang pada masa 
kini dan akan berkelanjutan ke masa mendatang. Berbagai perkembangan baru 
dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik yang dihadapi masyarakat 
dan bangsa dikemas sebagai konten pendidikan. Konten pendidikan dari kehidupan 
bangsa masa kini memberi landasan bagi pendidikan untuk selalu terkait dengan 
kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, kemampuan berpartisipasi 
dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, dan memposisikan 
pendidikan yang tidak terlepas dari lingkungan sosial, budaya, dan alam. Konten 
pendidikan dari kehidupan bangsa masa kini akan memberi makna yang lebih berarti 

 
176Asep Herry Hernawan, dkk, Pengembangan Kurikulum dan Pengembangan (Jakarta: 
Universitas Terbuka, 2010), hlm.24. 
177 Dimas Aditya Nugraha, dkk, Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia (Jakarta: 
Kominfo, 2014), hlm.6. 
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bagi keunggulan budaya bangsa di masa lalu untuk digunakan dan dikembangkan 
sebagai bagian dari kehidupan masa kini.178 
 
Peserta didik yang mengikuti pendidikan masa kini akan menggunakan apa yang 
diperolehnya dari pendidikan ketika mereka telah menyelesaikan pendidikan 12 
tahun dan berpartisipasi penuh sebagai warganegara. Atas dasar pemikiran tersebut 
maka konten pendidikan yang dikembangkan dari warisan budaya dan kehidupan 
masa kini perlu diarahkan untuk memberi kemampuan bagi peserta didik 
menggunakannya bagi kehidupan masa depan terutama masa di mana dia telah 
menyelesaikan pendidikan formalnya. Dengan demikian sikap, keterampilan dan 
pengetahuan yang menjadi konten pendidikan harus dapat digunakan untuk 
kehidupan paling tidak satu sampai dua dekade dari sekarang. Artinya, konten 
pendidikan yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan dan dikembangkan 
dalam kurikulum harus menjadi dasar bagi peserta didik untuk dikembangkan dan 
disesuaikan dengan kehidupan mereka sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan 
warganegara yang produktif serta bertanggung jawab di masa mendatang.179Mutu 
pendidikan Indonesia harus terus ditingkatkan. Hasil studi PISA (Program for 
International Student Assessment), yaitu studi yang memfokuskan pada literasi 
bacaan, matematika, dan IPA, menunjukkan peringkat Indonesia baru bisa 
menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. 180 Hasil studi TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) menunjukkan siswa Indonesia berada 
pada ranking amat rendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang 
komplek, (2) teori, analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur 
dan pemecahan masalah dan (4) melakukan investigasi. Hasil studi ini menunjukkan 
di dalam kurikulum perlu ada perubahan dimana didalam Kurikulum 2013 orientasi 
kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten namun pada aspek 
kemampuan esensial yang diperlukan semua warga negara untuk berperan serta 
dalam membangun negara pada masa mendatang dan untuk bersaing dengan 
negara lain. 
 
Konteks Politik Kurikulum 2013 
Pengembangan Kurikulum 2013 tidak lepas dari perubahan politik. Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan melibatkan 
banyak pihak, mulai dari Wakil Presiden, para birokrat Kementrian Pendidikan, dan 
Kebudayaan serta kementrian lain yang terkait, akademisi, budayawan, agamawan, 
ilmuan, pengembangan kurikulum dan guru.181 Dengan demikian banyak yang 
menaruh harapan dengan kehadiran kurikulum 2013 memang selayaknya ada 
sebagai tuntutan zaman dan perubahan – perubahan yang memang perlu dilakukan. 
Pada masa pemerintahan SBY periode kedua, Kurikulum 2013 dapat menjadi nilai 

 
178  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ,Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013, 
Struktur dan Isi Kurikulum 2013.pdf. 
179 Ibid. 
180PISA 2015: Results in Focus, OECD, 2016, hlm. 5, pdf. 
181 Grafura Lubis, Wijayanti Ari, 2014. Strategi Implementasi Pendidikan sesuai Kurikulum 
2013 di Jenjang SMK (Jakarta: Prestasi Pustaka), hlm. 86. 



Page 179 of 204 
 

plus bagi citra politik SBY pada saat itu (meski bisa saja tidak menjadi targetnya). 
Tetapi terdapat peninggalan dari pemerintahan SBY yang dapat dikenang rakyat 
banyak, yaitu kurikulum 2013. Saat dibentuk Kurikulum 2013 dalam kondisi transisi 
kekuasaan dari pemerintahan SBY ke Jokowi di mana pada proses ini diapresiasi 
sebagai sebuah trobosan politik demi terciptanya tata kelola pemerintahan.  
 
Kurikulum 2013 sebagai kebijakan menempatkan pada proses formulasi, melibatkan 
masyarakat untuk melakukan uji publik, dimana pemerintah tidak langsung begitu 
saja menerapkan kebijakan baru, tetapi sebelum dilaksanakan melibatkan seluruh 
komponen yang relevan turut serta memberi masukan dan penyempurnaan. Dalam 
pembuatan kurikulum 2013 banyak pemikir yang skeptis terhadap kurikulum 2013, 
dimana banyaknya gejolak kurang lebih sebagai berikut: Pertama. Perubahan 
kurikulum terkesan tergesa – gesa meskipun usaha sosialisasi dari pemerintah 
sudah diupayakan namun pemerintah perlu melakukan jauh hari sebelum 
pengetukan palu. Kedua, Pemerintah menggunakan logika terbaik dalam perubahan 
kurikulum pendidikan, pemerintah justru mengubah kurikulum terlebih dahulu baru 
diikuti dengan revisi Peraturan Mentri dan Peraturan Pemerintah. Ketiga, pemerintah 
tidak konsisten dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN). Proses perubahan kurikulum ini justru terlihat tidak terencana dan tidak 
tersetruktur. Akibat perubahan kurikulum di luar RPJMN adalah anggaran yang ikut 
tidak pasti. Keempat, masalah anggaran. Sudah pernah disebut bahwa anggran 
perubahan kurikulum ini tidak pernah sama. Pada paparan pertama kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah menyebutkan anggaran kurikulum sebesar 
Rp.684 miliar, namun kemudian berubah menjadi Rp. 1,4 triliun dan naik kembali 
menjadi Rp. 2,49 triliun. Kelima, tidak ada evaluasi komprehensif terhadap ktsp yang 
dapat menjadi landasan adanya perubahan kurikulum ini. Keenam, panduan 
kurikulum yang malah membelenggu kreatifitas dan inovasi guru serta peyeragaman 
konteks lokal. Hal ini dikarenakan semuanya disediakan di pusat. Guru jadi terbatas 
dalam mengembangkan kreatifitas dan konteks. Ketujuh, mengacu pada durasi 
pelatihan dan jumlah guru yang akan dilatih cukup besar Kedelapan, bahan 
perubahan kurikulum yang disampaikan pemerintah berbeda – beda. Tidak ada 
dokumen pasti. pemerintah hanya memperlihatkan powerpoint saja yang terus bisa 
ditambah jika ada kekurangan, jadinya dokumen berubah terus secara tidak pasti.  
 
Terakhir, persiapan buku yang jauh dari selesai. Buku yang disiapkan untuk siswa 
dan guru baru diselesaikan 50 persen.182 Pendidikan Indonesia menghadapi 
lingkungan yang strategis yang sangat kompleks sehingga politik pendidikan harus 
mampu secara kontinyu, konvagen, dan konsentris. menyeleksi lingkungan strategis 
mana yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia. Pada zaman 
sekarang diwarnai oleh digital juga harus menjadi bagian integral dalam 
mempertimbangkan politik pendidikan Indonesia. Dalam konteks politik dalam 
Kurikulum 2013, politik pendidikan Indonesia berfokus pada pembangunan manusia 
yang  sesuai dengan karakteristik Indonesia dan kebutuhan Indonesia. 183 

 
182 Ibid, hlm. 87. 
183 Prosiding Seminar Nasional, 2013. Politik Pendidikan Nasional dalam Tantangan, Jurnal, 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. 
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Tabel 9.1 Fungsi dan Tujuan (PP 32 Tahun 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Bagan Dibuat oleh Kelompok 
 

Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar 
Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat 
kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi dasar. 
Kompetensi Inti dimaksud pada mencakup: sikap spiritual, sikap sosial, 
pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan 
Pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai Standar Kompetensi 
Lulusan.Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan 
Pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada 
Kompetensi inti. Kompetensi Dasar dikembangkan dalam konteks muatan 
pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran atau mata kuliah sesuai dengan 
Kompetensi Inti.Seiring dengan perkembangan zaman dan seiring pergantian 
pemimpin dari tahun ke tahun, kurikulum di Indonesia setiap tahunnya mengalami 
proses pengembangan. Dalam pengembangannya Kurikulum 2013 mengalami 
beberapa fase penting, seperti perencanaan pembuatan Kurikulum 2013 di tahun 
2012  yang menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum 2006 atau KTSP. 
Dan  jika dilihat dari segi politik adanya pergantian Menteri Pendidikan, Pergantian 
Kabinet dari Kabinet yang dipimpin oleh SBY menjadi Kabinet yang dipimpin Jokowi. 
Tak hanya itu dalam perjalanannya Kurikulum 2013 mengalami pembekuan 
dikarenakan banyaknya sekolah ataupun pendidik yang belum siap untuk 
menerapkan Kurikulum 2013 dalam pembelajarannya. Setelah beberapa bulan 
pembekuan, Kurikulum 2013 ini diterapkan kembali tetapi hanya di sekolah-sekolah 
yang sudah siap dari segala aspek, seperti dari aspek pendidik maupun peserta 
didiknya. Sehingga dalam penerapannya Kurikulum 2013 banyak mengalami 
ketidakstabilan. Fase-fase perkembangan tersebut dapat dilihat dalam diagram garis 
dibawah ini. 
 
 
 
  

Kompetensi inti 

Muatan pembelajaran 

Struktur kurikulum 

Kompetensi dasar 

Mata pelajaran Beban pelajaran 
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Skema 9.1 Fase-Fase Perkembangan Kurikulum 2013 
 
 
 
2006   2011          2012 2013          2014  2015 
 
 
 
Implementasi  
KTSP  
 
- Badan Standardisasi 
Nasional Pendidikan  
- Memutuskan tetap ada 
 Ujian Nasional 

 
- Pembahasan Persiapan K13 
- Uji Praktik K13 

 
 Implementasi K13 

    
    -   Pergantian Kabinet (26 Okt 2014) 

 -   MoratoriumK13 
    -   Evaluasi Desember 2014 
 

- Diberlakukan kembali KTSP 
- Sekolah yang baru melaksanakan 1 

semester K13 melaksanakan kembali KTSP 
- Sekolah yang sudah melaksanakan 3 

semester K13 tetap menerapkan K13 dan 
menjadi sekolah pengembangan dan 
percobaan implementasi K13 

 
Sumber: Hasil Telaah Bacaan Kelompok, 2016 

 
Konteks Ekonomi Kurikulum 2013 
Dalam Kurikulum 2013 generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, ulet, 
jujur, dan mandiri, sangat diperlukan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia di masa depan. Pergantian Kurikulum 2013 disebabkan bukan hanya 
karena semangat zaman yang berubah, melainkan kepemimpinan politik yang 
kemudian acuannya adalah kepentingan ekonomi global. Perubahan kurikulum 
dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik 
mampu bersaing di masa depan. Implementasi kurikulum 2013 ini merupakan 
persiapan sumber daya manusia indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonimi 
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Asean (MEA).184 Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan 
reformasi dalam proses pendidikan, yaitu dengan tekanan menciptakan sistem 
pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat 
berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global. Disebutkan dalam 
Permendikbud No. 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 
2013 menjelaskan tentang tujuan kurikulum 2013 bahwa kurikulum 2013 bertujuan 
untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 
pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta 
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 
peradaban dunia.185 Dalam Kurikulum 2013 orientasi kurikulum tidak lagi membebani 
peserta didik dengan konten namun pada aspek kemampuan esensial yang 
diperlukan semua warga negara untuk berperan serta dalam membangun negara 
pada masa mendatang dan untuk bersaing pada negara lain yang mamasuki 
Indonesia dengan adanya pasar bebas.186 
 
Struktur dan Isi Kurikulum 
Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk 
mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, dostribusi 
konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata 
pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum 
adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem 
belajar  dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran.  
Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem 
semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran 
berdasarkan jam pelajaran per semester.Struktur kurikulum  juga gambaran 
mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam 
menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Lebih lanjut, 
struktur kurikulum menggambarkan  posisi belajar seorang siswa yaitu apakah 
mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur 
ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai 
pilihan.  Struktur kurikulum pendidikan menengah terdiri atas sejumlah mata 
pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas: 
1) Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan 

pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. 
2) Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan 

mereka. 
Mata pelajaran wajib merupakan mata pelajaran yang harus diambil oleh setiap 
peserta didik di SMA/MA dan SMK/MAK. Sedangkan mata pelajaran pilihan 
untuk SMA/MA berbeda dengan untuk SMK/MAK. Untuk SMA/MA mata 
pelajaran pilihan bersifat akademik, sedangkan SMK/MAK mata pelajaran pilihan 
bersifat akademik dan vokasi. 

 
184http://www.academia.edu/9060383/masyarakat ekonomi ASEAN 2015 MEA 2015 (Diakses 
pada tanggal 7 Desember 2016). 
185 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,2013.Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 
2013, Struktur dan Isi Kurikulum 2013 .pdf. 
186 Ibid. 
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Isi Kurikulum SMA/MA terdiri atas: 
1) Kelompok mata pelajaran wajib yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A 

adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada 
aspek kognitif dan afektif sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang 
lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. 

2) Kelompok Mata Pelajaran Peminatan terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu 
Peminatan Matematika dan Sains, Peminatan Sosial, dan Peminatan Bahasa. 

3) Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh 
peserta didik di luar Kelompok Mata Pelajaran Peminatan yang dipilihnya tetapi 
masih dalam Kelompok Peminatan lainnya. Misalnya bagi peserta didik yang 
memilih Kelompok Peminatan Bahasa dapat memilih mata pelajaran dari 
Kelompok Peminatan Sosial dan/atau Kelompok Peminatan Matematika dan 
Sains. 

4) Mata Pelajaran Pendalaman dimaksudkan untuk mempelajari salah satu mata 
pelajaran dalam kelompok Peminatan untuk persiapan ke perguruan tinggi. 

5) Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan Mata Pelajaran Pendalaman bersifat 
opsional, dapat dipilih keduanya atau salah satu. 
 

Kelompok Mata Pelajaran Wajib 
Kelompok Mata Pelajaran Wajib merupakan bagian dari kurikulum pendidikan 
menengah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa, bahasa, 
sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan logika dan 
kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa, pengenalan lingkungan 
fisik dan alam, kebugaran jasmani, serta seni budaya daerah dan nasional. 
Struktur kelompok mata pelajaran wajib dalam kurikulum SMA/MA adalah sebagai 
berikut: 
1) Kelompok Mata Pelajaran Peminatan 

Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan: 
a. untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan 

minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat 
keilmuannya di perguruan tinggi, dan 

b. untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau 
keterampilan tertentu. 
 

2) Beban Belajar 
Dalam struktur kurikulum SMA/MA ada penambahan jam belajar per minggu 
sebesar 4-6 jam sehingga untuk kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam 
belajar, dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam 
belajar. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit. 
Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah Kompetensi 
Dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses 
pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar. Proses pembelajaran siswa 
aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran 
penyampaian informasi karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan 
mengamati, menanya, mengasosiasi, dan berkomunikasi. Proses pembelajaran 
yang dikembangkan guru menghendaki kesabaran dalam menunggu respon 
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peserta didik karena mereka belum terbiasa. Selain itu bertambahnya jam 
belajar memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar. 
 

3) Mata Pelajaran Kurikulum 2013 (Sesuai Dengan Permendikbud No. 69 
Tahun 2013)Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah (SMA/MA) 
Untuk mewadahi konsep kesamaan muatan antara Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan, maka dikembangkan Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah, terdiri 
atas Kelompok Matapelajaran Wajib dan Matapelajaran Pilihan. Isi kurikulum (KI 
dan KD) dan kemasan substansi untuk matapelajaran wajib bagi antara Sekolah 
Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah 
Aliyah Kejuruan adalah sama. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan 
akademik untuk antara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah serta pilihan 
akademik dan vokasional untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan. Matapelajaran pilihan ini memberi corak kepada fungsi satuan 
pendidikan, dan didalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. 
Struktur ini menerapkan prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek dalam 
belajar yang memiliki hak untuk memilih matapelajaran sesuai dengan minatnya. 

 
Tabel 9.2 Mata Pelajaran Pendidikan Menengah 

 

 
 
Mata pelajaran Kelompok A dan C adalah kelompok matapelajaran yang 
substansinya dikembangkan oleh pusat. Matapelajaran Kelompok B adalah 
kelompok matapelajaran yang substansinya dikembangkan oleh pusat dan dapat 
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dilengkapi dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. 
Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan: Pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, 
dan lain-lain, diatur lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Program Ekstrakurikuler. 
 
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah terdiri atas (a) 
Kelompok Matapelajaran Wajib yaitu kelompok A dan kelompok B; (b)Kelompok 
Matapelajaran C yaitu pilihan Kelompok Peminatan terdiri atas Matematika dan Ilmu 
Alam, Ilmu-ilmu Sosial, dan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya; dan (c)Khusus untuk MA, 
selain pilihan ketiga kelompok peminatan tersebut, dapat ditambah dengan 
peminatan lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama. 
 
Kelompok Mata Pelajaran Wajib 
Kelompok Matapelajaran Wajib merupakan bagian dari pendidikan umum yaitu 
pendidikan bagi semua warganegara bertujuan memberikan pengetahuan tentang 
bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan 
kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa. Struktur kelompok 
matapelajaran wajib dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 
adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 9.3 Mata Pelajaran Wajib Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

 
 

Keterangan: 
Ø Matapelajaran Kelompok A dan C adalah kelompok matapelajaran yang 

kontennya dikembangkan oleh pusat. Matapelajaran Kelompok B adalah 
kelompok matapelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan 
dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. 
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Ø Satu jam pelajaran tatap muka 45 menit per minggu dan mapel yang memiliki 
alokasi waktu belajar 2 jp/minggu berarti memiliki beban belajar tatap muka 2 X 
45 menit per minggu; mapel yang memiliki alokasi waktu belajar 3jp/minggu 
berarti memiliki beban belajar tatap muka 3 X 45 menit per minggu; dan 
seterusnya 

Ø Muatan Lokal dapat memuat Bahasa Daerah 
Ø Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu dari yang telah 

ditetapkan dalam struktur di atas 
Ø Kegiatan ekstra kurikulum terdiri atas Pramuka (wajib), UKS, PMR, dan lainnya 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masing-masing satuan. 
Ø Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan jumlah minimal 

yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 
Ø Khusus untuk matapelajaran Pendidikan Agama di Madrasah Aliyah dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kementerian 
Agama. 
 

Kelompok Mata Pelajaran Peminatan 
Kelompok matapelajaran peminatan bertujuan (1) untuk memberikan kesempatan 
kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok matapelajaran 
sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan (2) untuk 
mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau ketrampilan tertentu. 
 

Tabel 9.4 Mata Pelajaran Peminatan dalam Kurikulum Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah 
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Pilihan Kelompok Peminatan dan Pilihan Mata Pelajaran Lintas Kelompok 
Peminatan 
Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dirancang untuk 
memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. 
Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk 
pilihan Kelompok Peminatan dan pilihan Matapelajaran antar Kelompok Peminatan. 
Kelompok Peminatan yang dipilih peserta didik terdiri atas kelompok Matematika 
dan Ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial, dan Ilmu Budaya dan Bahasa. Sejak medaftar ke 
SMA, di Kelas X seseorang peserta didik sudah harus memilih kelompok peminatan 
mana yang akan dimasuki. Pemilihan Kelompok Peminatanberdasarkan nilai rapor 
SMP/MTs, nilai ujian nasional SMP/MTs, rekomendasi guru bimbingan dan 
konseling di SMP, hasil tes penempatan (placement test) ketika mendaftar di SMA, 
dan tes bakat minat oleh psikokog. Pada semester kedua di Kelas X, seorang 
peserta didik masih mungkin mengubah Kelompok Peminatan, berdasarkan hasil 
pembelajaran di semester pertama dan rekomendasi guru bimbingan dan konseling. 
Semua matapelajaran yang terdapat pada satu Kelompok Peminatan wajib diikuti 
oleh peserta didik. Selain mengikuti seluruh matapelajaran di Kelompok Peminatan, 
setiap peserta didik harus mengikuti matapelajaran tertentu untuk lintas minat 
dan/atau pendalaman minat sebanyak 6 jam pelajaran di Kelas X dan 4 jam 
pelajaran di Kelas XI dan XII. Matapelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya tetap 
dari Kelas X sampai dengan XII. Di Kelas X, jumlah jam pelajaran pilihan antar 
Kelompok Peminatan per minggu 6 jam pelajaran, dapat diambil dengan pilihan 
sebagai berikut: 

i. Dua matapelajaran (masing-masing 3 jam pelajaran) dari satu Kelompok 
Peminatan yang sama di luar Kelompok Peminatan pilihan, atau 

ii. Satu matapelajaran di masing-masing Kelompok Peminatan di luar 
Kelompok Peminatan pilihan. Khusus bagi Kelompok Peminatan Ilmu 
Bahasa dan Budaya, selain pola pilihan yang di atas, di Kelas X, peserta 
didik dapat melakukan pilihan sebagai berikut: 
• Satu pilihan wajib mata pelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain 

(Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis) sebagai bagian 
dari matapelajaran wajib Kelompok Peminatan Ilmu Bahasa dan 
Budaya. 

• Dua mapel (masing-masing 3 jam pelajaran) dari matapelajaran 
Bahasa Asing Lainnya, atau 

• Satu matapelajaran Bahasa Asing Lainnya (3 jam pelajaran) dan satu 
matapelajaran dari Kelompok Peminatan Ilmu Alam dan Matematika 
atau Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, atau 

• Satu matapelajaran di kelompok peminatan Matematika dan Ilmu 
Alam dan satu Matapelajaran di kelompok Ilmu-ilmu Sosial, atau 

• Dua matapelajaran di salah satu kelompok peminatan Matematika 
dan Ilmu Alam atau di kelompok peminatan Ilmu-ilmu Sosial. 

Di Kelas XI dan XII peserta didik Kelompok Peminatan Ilmu Bahasa dan 
Budaya dapat memilih satu matapelajaran (4 jam pelajaran) dari Bahasa 
Asing Lainnya atau satu matapelajaran di Kelompok Peminatan 
Matematika dan Ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Sosial. 
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Catatan: 
Ø Matapelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain ditentukan 

oleh SMA/MA masing-masing sesuai dengan ketersediaan guru 
dan fasilitas belajar. 

Ø Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang tidak memiliki 
Kelompok Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya, dapat 
menyediakan pilihan matapelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Antropologi atau salah 
satu matapelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain sebagai 
pilihan matapelajaran yang dapat diambil peserta didik dari 
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam atau Kelompok 
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial. 

Ø Bagi peserta didik yang menggunakan pilihan untuk menguasai 
satu bahasa asing tertentu atau matapelajaran tertentu, 
dianjurkan untuk memilih matapelajaran yang sama sejak tahun 
X sampai tahun XII. 

Ø Sangat dianjurkan setiap SMA/MA memiliki ketiga Kelompok 
Peminatan. 

Ø Peserta didik di SMA/MA Kelas XII dapat mengambil matakuliah 
pilihan di perguruan tinggi yang akan diakui sebagai kredit dalam 
kurikulum perguruan tinggi yang bersangkutan. Pilihan ini 
tersedia bagi peserta didik SMA/MA yang memiliki kerjasama 
dengan perguruan tinggi terkait. Pendalaman minat 
matapelajaran tertentu dalam Kelompok Peminatan dapat 
diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui kerja sama 
dengan perguruan tinggi. 

 
Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 
Kurikulum merupakan suatu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan 
bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran dalam pasal satu yang disusun untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasioanal dengan memerhatikan tahap perkembangan siswa dan 
kesesuaian nya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian sesuai dengan jenis 
dan jenjang masing-masing satuan pendiikan. Sehingga kurikulum menjadi acuan 
bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran didalam kelas hingga tahap 
evaluasi pembelajaran. Hal itu membuat guru harus benar-benar mempersiapkan 
tahap pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa dengan 
menggunakan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang sesuai sehingga 
siswa dapat berkembang secara optimal. Kurikulum juga dapat dikatakan sebagai 
interaksi antar guru, murid dan pengetahuan yang berlangsung didalam sekolah. 
Emile durkheim dikenal merintis pendidikan fungsional khususnya dalam konteks 
pendidikan. Durkheim menekankan relasi kemanusiaan antara guru dan murid, 
menurut Durkheim peran sistem sekolah termasuk juga kurikulum penting dalam 
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masyarakat modern dan pendidikan moral.187 Menurut Durkheim pendidikan itu luas 
dan dalam pendidikan ada komponen-komponen yang saling berhubungan satu 
sama lain dan komponen-komponen tersebut menjalankan fungsinya masing-
masing untuk mencapai keseimbangan. Komponen-komponen itu diantaranya 
adalah kurikulum, siswa dan guru, dan sekolah. Kurikulum merupakan segmen 
pengetahuan yang tertuang dalam bentuk topik atau konsep dan isi darii kurikulum 
tersebut adalah untuk mempersiapkan dalam dunia kerja dan ada sekolah yang 
berperan sebagai transfer informasi, transformasi, sosialisasi dan internalisasi nilai 
nilai dan ada guru dan siswa sebagai pelaksana kurikulum. Durkheim juga melihat 
kurikulum telah mempertahankan Devision Of Labour dalam gambaran fungsional 
melihat ketika seseorang ingin memasuki dunia kerja harus masuk kedalam sekolah 
yang menyediakan konten kurikulum apa yang dibutuhkan seperti seseorang ketika 
ingin menjadi guru harus masuk sekolah yang mengajarkan bagaimana menjadi 
guru. Kajian kurikulum tidak hanya mampu dikaji dengan kajian pedagogik saja yang 
hanya membahas tentang relasi konten seperti teks dan panduan teknis 
pembelajaran dan aktor dalam hal ini adalah sekolah, siswa dan guru. Namun 
terdapat kajian sosiologis yang mempengaruhi kurikulum seperti aspek ekonomi, 
politik, ideologi, teologi dan hal ini dikaji dalam sosiologi kurikulum.  Kita telah 
melihat bahwa dalam perbedaan keadaan empat aspek tersebut akan 
mempengaruhi isi kurikulum bahkan juga dapat mengubah isi kurikulum hal inilah 
yang harus kita lihat. Hal itu yang menjadikan perubahan kurikulum Sejak tahun 
1947, dimulai dari tahun 1947, kurikullum tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, 
tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 2004, tahun 2006. Dan yang terbaru 
adalah kurikulum tahun 2013 sebagai pengembangan kurikulum 2006 atau KTSP. 
Kurikulum bukan hanya sebuah dokumen artinya kurikulum memiliki empat dimensi 
yaitu berupa gagasan, suatu rencana tertulis, suatu kegiatan dan hasil.188 Kurikulum 
merupakan pengalaman atau seluruh aktifitas murid sehingga dalam proses evaluasi 
pembelajaran seperti yang tergambar dalam tes hasil  belajar sebagai produk belajar 
namun juga harus dilihat proses atau kegiatan pesert didik sebagai pengalaman 
belajar. Hal itu menyebabkan kurikulum harus tersusun secara sistematik agar 
proses peserta didik mengacu pada tujuan pendidikan.Dalam kurikulum dijelaskan 
tentang model pembelajaran,  dalam kurikulum 2013 model kurikulum harus 
berbasis kompetensi artinya seperangkat pengaturan tentang kompetensi dan hasil 
belajar yang harus yang harus dicapai siswa, prosedur penilaian, kegiatan belajar 
dan pembelajaran, serta pemberdayaan sumber daya pendidikan. KBK berorientasi 
pada pencapaian hasil yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi.  Dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 103 
tahun 2014 menteri pendidikan dan kebudayaan menyarankan tentang 
Pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa pada 
implementasi Kurikulum 2013 sangat disarankan menggunakan pendekatan saintifik 
dengan model-model pembelajaran Inquiry Based Learning, Discovery Learning, 

 
187 Rakhmat Hidayat, Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014), hlm. 87. 
188 Sholeh, loc.cit. 
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Project Based Learning  dan Problem Based Learning.189 Pertama adalah model 
pembelajaran Inquiry. Model pembelajaran ini merupakan rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk 
mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.190 
Sehingga kemampuan siswa sangat dilibatkan secara maksimal dalam 
pembelajaran ini untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia 
atau peristiwa secara sistematis, logis, dan analitis dan mereka juga harus bisa 
merumuskan penemuannya dengan penuh percaya diri. Siswa juga tidak haya 
berperan sebagai penerima pelajaran oleh guru namun juga dapat memberikan 
kesimpulan atau masukan inti dari materi pelajaran itu sendiri. Proses pembelajaran 
juga biasanya dilakukan dengan kegiatan tanya jawab antara guru dan murid 
sehingga kemampuan guru untuk mengelola kelas sangat diperlukan untuk 
menggunakan strategi pembelajaran ini. Tujuan penggunaan strategi pembelejaran 
inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, Dan 
kritis, Atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses 
mental. Kedua model Discovery Learning untuk mengembangkan sikap, 
pengetahuan dan keterampilan siswa. Hal tersebut ditandaskan lagi dalam 
penguatan proses pembelajaran, siswa diarahkan untuk mencari tahu (Discovery) 
bukan diberi tahu.  Diharapkan bahwa model pembelajaran ini dapat menjadi 
alternatif untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan siswa dalam memahami 
konsep keilmuannya serta meminimalisir tingkat kesulitan belajar siswa. 
Pembelajaran Discovery juga dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa 
dalam proses pembelajaran. Sedangkan Dedikbud tahapan dalam pembelajaran 
yang menerapkan Discovery Learning ada 6, yakni:191 
 

1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 
2. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) 
3. Data collection (Pengumpulan Data)  
4. Data Processing (Pengolahan Data) 
5. Verification (Pembuktian) 
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

 
Ketiga adalah Project Based Learning, dalam pembelajaran ini langkah-langkahnya 
adalah menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, menyusun jadwal sebagai 
langkah nyata dari sebuah proyek, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, 
menguji hasil, mengevalusi kegiatan. Terakhir adalah Problem Based Learning 
(PBL) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengguanakan masalah dunia 
nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir 
kriris dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan 

 
189 Sri Widyastuti, Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Pada Materi Konsep 
Ilmu Ekonomi, dalam (http://eprints.uny.ac.id/21658/1/04%20Ellyza%20Sri%20%20 
widyastuti.pdf), (diakses 06 Desember 2016). 
190 Maryati, Pengertian Strategi Pembelajaran Inkuiri, dalam (http:// staff. uny. ac. id/ sites/ 
default/files/pendidikan/maryati-ssi-msi/7strategi-pembelajaran-inkuiripdf.pdf), (diakses 12 
Desember 2016).  
191 Ibid. hlm. 5. 
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dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran. Landasan teori 
PBL adalah kolaborativisme, suatu pandangan yang berpendapat bahwa mahasiswa 
akan menyusun pengetahuan degan cara membangun penalaran dari semua 
pengetahuan yang sudah dimlikinya dan dari semua yang diperoleh sebagai hasil 
kegiatan berinteraksi dengan sesama individu. Hal tersebut juga menyiratkan bahwa 
proses pembelajaran berpindah dati transfer informasi fasilitator mahasiswa ke 
proses konstruksi pengetahuan  yang sifatnya social dan individual. Berdasarkan 
teori yang dikembangkan Barrow, Min Liu menjelaskan karakteristik dari PBL, yaitu : 
 
1. Learning is student-centered, proses pembelajaran dalam PBL lebih 
menitikberatkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung 
juga oleh teori konstruktivisme dimana siswa didorong untuk dapat mengembangkan 
pengetahuannya sendiri.  
2. Authentic problems form the organizing focus for learning, masalah yang disajikan 
kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan mudah 
memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan 
profesionalnya nanti.  
3. New information is acquired through self-directed learning, dalam proses 
pemecahan masalah mungkin saja siswa belum  mengetahui dan memahami semua 
pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui 
sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya.  
4. Learning occurs in small groups, agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran 
dalam usaha  
membangun pengetahuan secara kolaborative, maka PBL dilaksakan dalam 
kelompok kecil. Kelompokyang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan 
penetapan tujuan yang jelas.  
5. Teachers act as facilitators, pada pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai 
fasilitator. Namun, walaupun begitu guru harus selalu memantau perkembangan 
aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai.  
 
Dalam pelaksanaannya, PBL tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya. 
Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari PBL. 192 Kelebihan PBL Siswa 
didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata, 
Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas 
belajar,Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada  
hubunganna tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini  mengurangi beban 
siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi, terjadi aktivitas ilmiah pada 
siswa melalui kerja kelompok, Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber 
pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara dan observasi, siswa 
memiliki kemampuan menilai  kemajuan belajarnya sendiri, siswa memiliki 
kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau 
presentasi hasil pekerjaan mereka, Kesulitan belajar siswa secara individual dapat 

 
192 Dindin Abdul Muiz Lidinillah, Pembelejaran Berbasis Masalah Problem Based Learning, 
dalam(http://file.upi.edu/direktori/kd-tasikmalaya/dindin_abdul_muiz_lidinillah_%28kd-
tasikmalaya%29-197901132005011003/132313548%20-%20dindin%20abdul% 
20muiz%20lidinillah/problem%20based%20learning.pdf) diakses tgl 12 Desember 2016.  
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diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Kekurangan PBL 
diantarabya adalah PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada 
bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk 
pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan 
pemecahan masalah, dalam suatu kelas yang memiki tingkat keragaman siswa yang 
tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas, PBL kurang cocok untuk 
diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. 
PBL sangat cocok untuk mahasiswa perguruan tinggi atau paling tidak sekolah 
menengah, PBL biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga  
dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan walapun 
PBL berfokus pada masalah bukan konten materi, membutuhkan kemampuan guru 
yang mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif, artinya guru 
harus memilki kemampuan memotivasi siswa dengan baik, adakalanya sumber yang 
dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap. Namun dari model-model pembelajaran 
seperti Inquiry Based Learning, Discovery Learning, Project Based Learning  dan 
Problem Based Learningyang paling sering digunakan didalam sekolah adalah 
model pembelajaran inquiri hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 yang lebih 
menekankan pada proses berfikir kritis dan analitis siswa sehingga model 
pembelajaran ini di rasa cocok untuk mewujudkan hal itu. Seperti dalam 
pembelajaran didalam kelas yang menggunakan model pembelajaran inquiri denga 
metode diskusi siswa diharapkan  dapat mengembangkan 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. 
 
Proses Pembelajaran  
 
Proses pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru dan murid dan 
komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 
tujuan belajar. Guru dan siswa adalah kedua komponen penting dalam proses 
pembelajaran sehingga harus terjalin interaksi yang saling menunjang untuk 
pencapaian tujuan pembelejaran yang optimal. Pola pembelajaran haruslah efektif, 
artinya bukan hanya guru yang harus memberikan materi pembelajaran namun juga 
murid memberikan respon yang baik sehingga pola interaksinya bersifat timbal balik. 
Sehingga guru harus membuat format RPP yang sesuai dengan tujuan 
memudahkan pembelajaran didalam kelas, dengan RPP mendorong guru lebih siap 
melakukan kegiatan pembelajaran karena guru memiliki persiapan yang matang, 
sehingga nanti ketika didalam kelas guru sudah tau apa yang harus ia lakukan dan 
membuat proses pembelajaran lebih efektif dan memudahkan siswa untuk mencapai 
standar kompetensi kelulusan yang baik. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang 
berbasis kompetensi artinya didalamnya dirumuskan komponen yang harus dikuasai 
oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, mulai dari kompetensi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. Dalam implementasi kurikulum 2013 format RPP 
mengalami dua kali perubahan, format pertama berlandaskan pada Permendikbud 
RI No.87A Tahun 2013 sedangkan format terbaru berlandaskan pada Permendikbud 
No. 57 Tahun 2014. Pada Permendikbud No. 57 Tahun 2014 ada beberapa bagian 
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yang dihapus yaitu tujuan pembelajaran, model, dan metode pembelajaran. Selain 
itu penulisan kompetensi dasar dan indikator kembali ditulis terpisah. Perubahan-
perubahan ini sesungguhnya untuk mempermudah dan memperbaiki apa yang ada 
dan diharapkan dengan perubahan ini dapat membuat proses pembelajaran 
berlangsung dengan lebih efisien dan diharapkan dapat mewujudan standar 
kelulusan yang baik juga. Dalam kurikulum 2013 guru berperan sebagai fasilitator 
dan murid-murid yang mengembangkan kemampuannya sendiri dan diarahkan oleh 
guru. Dalam kurikulum 2013 juga ada rasional penambahan jam pelajaran hal ini 
dimaksudkan agar siswa lebih aktif dan diharapkan dapat membuat output siswa 
lebih cerdas hal ini dikerenakan Indonesia memiliki jam pelajaran relatif lebih singkat 
dibandingkan pembelajaran di Firlandia yang negara tingkat pendidikannya berada 
pada tingkat satu dunia.  
 
Standar Kompetensi Kelulusan 
Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara 
kompetisi sikap (attitide), keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge).Ruang 
Lingkup Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan 
peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa 
belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi 
Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang 
digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi 
secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari 
monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan 
Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang. Berikut dibawah ini SKL 
dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.  
 

Tabel 9.5 Standar Kelulusan Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A 
Dimensi Kualifikasi kemampuan 
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, 
dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam di 
lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. 
 

Pengetahuan  Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual  
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan 
tempat bermain. 
 

Keterampilan  Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang 
produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan 
konkret sesuai dengan yang ditugaskan 
kepadanya. 
 

Sumber:http://repository.unand.ac.id/20930/1/permen_tahun2013_nomor54_lampiran
.pdf 
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Tabel 9.6 SKL SMP/MTs/SMPLB/Paket B 
  
Dimensi Kualifikasi pengetahuan 
Pengetahuan  Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi,seni, dan budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait fenomena dan kejadian 
yang tampak mata. 
 

Keterampilan  Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang 
efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan 
konkret sesuai dengan yang dipelajari 
disekol 
ah dan sumber lain sejenis. 
 

Sumber : 
http://repository.unand.ac.id/20930/1/permen_tahun2013_nomor54_lampiran.pdf 

 
Tabel 9.7 SKL SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C 

Dimensi Kualifikasi kemampuan 
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

orang  
beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya 
diri, dan bertanggung jawab dalam 
berinteraksi secaraefektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
 

Pengetahuan  Memiliki pengetahuan faktual, konseptual,  
prosedural, dan metakognitif dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 
dengan wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab serta dampak fenomena 
dan kejadian. 
 

Keterampilan  Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang 
efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan 
konkret sebagai pengembangan dari yang 
dipelajari di sekolah secara mandiri. 
 

 
Sumber  http:// repository. unand. ac .id /20930/ 1/permen_ tahun 2013_ nomor 54_ 

lampiran.pdf. 
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Peran Guru dalam Kurikulum 
Pendidikan merupakan aspek terpenting untuk mebangun bangsa, di zaman yang 
serba modern ini, rencana pemerintah mengubah kurikulum pendidikan menyiratkan 
semangat untuk menyegarkan perangkat-perangkat pengajaran agar sesuai tuntutan 
zaman. Namun, dari semangat tersebut tersirat bahwa kunci pembaruan kurikulum 
pendidikan adalah kualitas guru. Karena itu pemerintah harus hati-hati menjalankan 
kurikulum 2013 supaya tidak menjadi problematika mendasar di kalangan 
masyarakat. Begitupun yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2009 tentang guru dan dosen saat ini belum jelas tentang arah dan format 
pendidikan guru, dan pendidikan atau pelatihan lanjutan guru. Sebelum kurikulum 
baru di implementasikan pada tahun 2013, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
telah merencanakan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru yang 
diawali dengan melatih Master Teacher, Master teacher akan direkrut dari guru-guru 
yang berprestasi dengan melihat skor Ujian Kompetensi Awal (UKA), Ujian 
Kompetensi Guru, Diklat Pasca UKA, Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru 
(PLPG) . pendidikan tatap muka peer teaching. Untuk memberikan keputusan layak 
tidaknya guru untuk menjadi Master Teacher di akhir pelatihan dilaksanakan 
penilaian dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan 
Penilaian Berbasis Kompetensi.193 Upaya peningkatan profesionalitas guru masih 
terjebak dalam hiruk-pikuk kebijakan strategis pada ranah hilir berupa sertifikasi, 
tunjangan sertifikasi, dan yang paling gres Uji Kompetensi Awal secara online yang 
penuh masalah. Di tengah aneka persoalan tentang guru yang penyesuaiannya 
terkesan tanpa konsep itu, logiskah jika pemerintah menggulirkan wacana 
perubahan kurikulum yang justru berpotensi menambah runyam persoalan dan 
perdebatan tentang upaya peningkatan mutu pendidikan.194 
 
Henry A. Giroux melihat kurikulum bagai sebuah tradisi yang selekstif yang 
menyediakan kebutuhan murid melalui seperangkat pengetahuan untuk memiliki 
berbagai kebutuhan pragmatis yang akhirnya hanya terjebak pada logika 
komodifikasi. Dalam hal ini, Giroux melihat negara memiliki peran sangat strategis 
dalam meregulasi pendidikan. Fenomena kedua juga dijelaskan Giroux adalah 
adanaya kekerasan. Kekerasan yang dimaksud dapat terjadi dalam dua hal. 
Pertama, kekerasan yang dilakukan kelompok dominan kepada kelompok 
subordinat, dalam hal ini kekuatan modal dan pasar kepada berbagai industri 
pendidikan. Yang terjadi adalah pasar berhasil mengubah mainstream pendidikan di 
berbagai sekolah dan (universitas) mereka yang awalnya dari produsen 
pengetahuan menjadi produsen tenaga kerja siap pakai untuk dunia kapitalis. 
Termasuk manajeman sekolah menjadi model korporat. Kedua, kekerasan 
terselubung yang dimanifestasikan melalui standarisasi kurikulum oleh negara 
kepada guru dan murid. Kebebasan dalam hal ini dioprasikan melalui seperangkat 
mekanisme kurikulum melalui pembelajaran dikelas. Ada semacam “penjinakan” 
terhadap guru dan murid yang dipraktikan melalui serangkaian proses pembelajaran. 
Sekolah dalam pandangan Giroux pada dasarnya menjadi manifestasi dari 
kontestasi berbagai pihak. Misalnya, mengatakan pendidikan atau guru memiliki 

 
193 Sholeh, loc.cit, hlm. 157. 
194 Suwigyono, loc.cit,hlm. 72-73. 
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peran penting dalam proses transformasi di kelas. Namun peran guru tersebut 
termajinalkan dari mainstream pendidikan yang berkurang. Peran guru menghilang 
dan digantikan dengan sosok guru sebagai tukang instruksi dikelas.195 Setiap 
kekuasaan untuk mengerahkan kekerasan simbolik, yaitu setiap kekuasaan yang 
berhasil untuk memaksakan makna dan untuk memaksakan mereka sebagai yang 
sah dengan menyembunyikan hubungan kekuasaan yang merupakan dasar dari 
kekuatannya, menambahkannya sendiri memiliki kekuatan khusus simbolis untuk 
relasi kekuasaan.196 Kekerasan simbolik di antaranya ada symbolic violece adalah 
pengenalan simbol melalui komunikasi dengan cara yang halus berada dalam 
kurikulum sekolah, contoh, sekolah memaksakan budaya 1 sekolah di wajibkan ke 
Bali. Memaksakan untuk menjadi kelas elit. Peran guru profesional dan apa saja 
yang harus dibekali oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk 
menghasilkan calon-calon guru yang profesional. Peran guru-guru dalam proses 
pembelajaran kurikulum yang pertama adalah guru sebagai fasilitator, guru berperan 
dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses 
pembelajaran. Agar dapat melaksanakan peran sebagai falititator, ada beberapa hal 
yang harus dipahami guru, pertama, guru perlu memahami berbagai jenis media dan 
sumber belajar beserta fungsi masing-masing media tersebut. Kedua, guru perlu 
mempunyai ketrampilan dalam merancang suatu media. Kemampuan merancang 
media merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang guru 
profesional agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Ketiga, guru 
dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis media serta dapat 
memanfaatkan sebagai sumber belajar, termasuk memanfaatkan teknologi 
informasi. Keempat, sebagai fasilitator guru dituntut agar mempunyai kemampuan 
dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Hal ini sangat penting, 
kemampuan berkomunikasi secara efektif dapat memudahkan siswa menangkap 
pesan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka.197 
 
Guru sebagai motivator, Filsuf dan ahli pendidikan N. Driyarkarya mengidentifikasi 
dua tipe guru: Pertama, guru yang kebetulan dan kedua guru yang betul-betul. Guru 
yang kebetulan adalah mereka yang tidak memperoleh pendidikan atau persiapan 
menjadi guru, tetapi karena suatu alasan menjalankan peran atau fungsi sebagai 
guru. Guru yang betul-betul adalah mereka yang mengemban peran atau fungsi 
sebagai guru setelah melalui persiapan memadai untuk peran, tugas dan fungsinya 
itu.198 Dari due tipe guru tersebut, hendak ditegaskan bahwa pendidikan guru 
merupakan proses penting bagi menjadinya seseorang guru. Meskipun demikian 
proses pendidikan hanya menyangkut sisi formal dari upaya persiapan seseorang 
menjadi guru dan tidak menjamin bahwa melalui pelatihan dan pendidikan, 
seseorang calom guru akan menjadi guru betul-betul. Artinya, ada aspek selain 
pendidikan dan pelatihan yang krusial dalam proses menjadinya seseorang guru. 
Aspek itu adalah motivasi. Motivasi untuk siswa ada dua hal yaitu, motivasi intrinsik 

 
195 Hidayat, loc.cit, hlm. 180-181. 
196 Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Reproduction in Education Society and Culture, 
Sage Publication, 1990, hlm. 4. 
197 E. Surachman, Model-model Pembelajaran (Labsos UNJ, Jakarta, 2016), hlm. 143-144. 
198 Suwigyono, loc.cit, hlm. 74. 
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dan ekstrinsik.Motivasi intrinsik (intrinsic incentive) misalnya, banyak siswa yang 
senang hati mengambil kursus mesin mobil atau fotografi dan bekerja keras 
didalamnya, sekalipun kursus tersebut tidak menawarkan kredit atau nilai, bagi 
siswa ini, pelajaran favorit itu mempunyai nilai insetif intrinsik. Dan motivasi insentif 
ekstrinsik yaitu imbalan atas pelajaran yang tidak melekat di dalam bahan yang 
sedang dipelajari. Imbalan ekstrinsik dapat berkisar dari pujian, nilai, penghargaan, 
hingga hadiah atau imbalan lain.199 Dalam pembelajaran didalam kelas hendaknya 
guru banyak menggunakan motivasi intrinsik, berikut cara meningkatkan motivasi 
intrinsik; 
 

§ Membangkitkan keterikatan, penting meyakinkan siswa tentang tentang 
pentingnya dan kadar daya tarik bahan yang akan disajikan, untuk 
memperlihatkan (jika mungkin) betapa pengetahuan yang akan diperoleh 
akan bermanfaat bagi siswa. 

§ Mempertahankan keingintahuan, guru yang mahir akan menggunakan 
berbagai sarana untuk membangkitkan lebih jauh atau mempertahankan 
keingintahuan terhadap serangkaian pelajaran.  

§ Menggunakan berbagai cara penyajian yang menarik, motivasi intrinsik untuk 
mempelajari sesuatu akan meningkat melalui penggunaan bahan yang 
menarik, dan juga berbagai jenis cara penyajian. 

§ Membantu siswa menentukan sasaran mereka sendiri, salah satu prinsip 
mendasar motivasi ialah bahwa orang bekerja lebih keras demi sasaran yang 
mereka tentukan sendiri daripada sasaran yang ditentukan orang lain bagi 
meraka.  

§ Prinsip memberikan insentif ekstrinsik untuk belajar. Guru harus selalu 
mencoba meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk memelajari bahan 
akademis, tetapi mereka pada saat yang sama harus memberikan perhatian 
pada insentif ekstrinsik untuk belajar.  

§ Mengungkapkan harapan yang jelas, siswa perlu mengetahui dengan tepat 
apa permintaan yang perlu mereka lakukan, bagaimana mereka akan 
dievaluasi, dan apa saja nanti konsekuensi keberhasilannya. Seiring 
kegagalan siswa dalam tugas tertentu bersal dari kebingungan tentang apa 
yang diminta untuk mereka lakukan. Penyampaian harapan yang jelas 
berperan penting. 

 
Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum KTSP dengan demikian guru  
merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  implementasi  kurikulum  2013. 
Seperti ini, menyebabkan  adanya  beberapa  guru  yang  belum sepenuhnya  
memahami  maksud  dari  pada  Kurikulum  2013  dan  cara mengimplementasikannya. 
Akibatnya, pengembangan  RPP, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran tidak 
berjalan secara optimal. Sehingga  berdampak pada implementasi kurikulum 2013 yang 
tidak sesuai harapan. 
 

 
199Robert E. Salvin, Psikologi pendidikan Teori dan Praktek (Jakarta: Indeks, 2011), hlm. 112. 
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Guru sebagai pengelola, sebagai pengelola pembelajaran (learning manager) guru 
berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar 
secara nyaman. Sebagai manager guru memiliki empat fungsi umum, pertama, 
merencanakan tujuan belajar. Kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar 
untuk mewujudkan tujuan balajar. Ketiga, memimpin yang meliputi motivasi, 
mendorong, dan menstimulasi siswa. Keempat, mengawasi segala sesuatu 
berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan.200 
Guru dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter,pertama, guru sebagai pendidik atau  
educator  mengajarkan  sikap  disiplin  dengan  cara  datang  tepat  waktu,  
mengucapkan  salam  untuk  menanamkan  sikap  religius,  santun  dan  peduli,  
mengajak  siswa  berdo’a,  mengajarkan  sikap  religius  dan  peduli  dengan  cara  
mendo’akan  peserta  didik  yang  tidak  hadir.  Kedua,  guru  sebagai  administrator 
dan  manager  mengajarkan sikap disiplin dan rajin dengan cara mengecek 
kehadiran siswa lewat absen. Ketiga, sebagai  manager  memastikan bahwa setiap 
siswa  datang tepat waktu, menegur peserta didik yang  datang terlambat dengan 
bahasa  yang  santun,  dan  menjelaskan  tujuan  dan  kompetensi  yang  hendak  
dicapai  dan  menyampaikan  cakupan  materi  beserta  menjelaskannya.  Keempat,  
guru  sebagai pelatih menanampakan sikap berfikir kritis dengan cara mengajukan 
pertanyaan yang mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan 
diajarkan.201 Tugas utama guru ialah mengajar dan mendidik siswa di lingkungan 
sekolah agar semakin menjadi mandiri. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 di 
bimbing teknis oleh Diknas dengan pengenalan-pengenalan metode mengajar, 
assesmen dan hal teknis lain yang sesuai dengan pendekatan dan teori psikologi 
belajar yang sesuai dengan kurikulum, dimana ada istilah pembelajaran PAIKEM 
(partisipasi, aktif, inovatif, kreativ, dan menarik).  Dalam penyampaian di dalam kelas 
melakukan tujuan pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik.   
 

Tabel 9.8 Perbedaan peran guru dalam Kurikulum Tingkatan Satuan 
Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 13 

No Peran guru 
Kurikulum tingkatan satuan pendidikan (KTSP) 2006 Kurikulum 2013 

1.  Guru  bukan  satu-satunya  sumber  belajar  tetapi  
sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur 
edukatif.202 

Guru hanya mengarahkan lalu pembelajaran berpusat pada 
siswa dengan memberdayakan sifat ingin tahu yang dimiliki 
siswa.203 

2.  Guru merancang sendiri konpetensi dasar dan tujuan 
pembelajaran. 204 
 

Dalam kurikulum 2013 tiap  mata  pelajaran  mendukung  
semua  kompetensi  (sikap, keterampilan, pengetahuan), 
mata pelajaran dirancang terkait satu  sama  lain  dan  
memiliki  kompetensi  dasar  yang  diikat oleh kompetensi 
inti tiap kelas.205 

 
 

 
200Surachman, loc.cit, hlm, 144-145. 
201 Imam Wahyudi, Sabar Narimo, dan Ari Anshorih, Implementasi Kurikulum 2013 tentang 
Peran Guru dalam Pendidikan Karakter di Sma Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 
2013/2014, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 10-11. 
202 Riana Nurmalasari, Reta Dian Purnama Wati, Poppy Puspitasari dkk, Peran Guru dalam 
Implementasi Kurikulum 2013, Universitas Negeri Malang, 2014, hlm. 100. 
203 Surachman, loc.cit,hlm. 28. 
204 Nurmalasari, loc.cit, hlm. 92. 
205 Ibid. 
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Penutup 
Struktur kurikulum merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam 
sistem belajar  dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem 
pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan 
adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem 
pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Struktur kurikulum 
pendidikan menengah terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan 
kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas: Mata pelajaran wajib diikuti oleh 
seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang 
pendidika dan mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan 
pilihan mereka. Isi dari kurikulum SMA yaitu, (1) kelompok mata pelajaran wajib, (2) 
kelompok mata pelajaran peminatan yang terdiri atas tiga kelompok yaitu peminatan 
Matematika dan Sains, Peminatan Sosial, dan Peminatan Bahasa, (3) mata 
pelajaran pilihan lintas minat, (4) mata pelajaran pendalaman, (5) mata pelajaran 
pilihan lintas minat dan mata pelajaran pendalaman bersifat opsional. Selain itu, 
dalam kurikulum 2013 model kurikulum harus berbasis kompetensi artinya 
seperangkat pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus yang 
harus dicapai siswa, prosedur penilaian, kegiatan belajar dan pembelajaran, serta 
pemberdayaan sumber daya pendidikan. KBK berorientasi pada pencapaian hasil 
yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Dalam model discovery learning 
dimana pada model ini bertugasuntuk mengembangkan sikap, pengetahuan dan 
keterampilan siswa. Hal tersebut ditandaskan lagi dalam penguatan proses 
pembelajaran, siswa diarahkan untuk mencari tahu (discovery) bukan diberi tahu. 
diharapkan bahwa model pembelajaran ini dapat menjadi alternatif untuk 
meningkatkan hasil belajar dan kemampuan siswa dalam memahami konsep 
keilmuannya serta meminimalisir tingkat kesulitan belajar siswa. Untuk mengetahui 
ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari 
masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan 
pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan 
berkelanjutan dalam setiap periode dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan 
evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar 
Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang. 
 
Adapun peran guru dalam proses pembelajaran kurikulum yaitu, (1) guru sebagai 
fasilitator, (2) guru sebagai motivator, dimana motivasi untuk siswa ada dua hal yaitu 
motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Tetapi, dalam pembelajaran didalam kelas 
hendaknya guru banyak menggunakan motivasi intrinsik, seperti menggunakan 
berbagai cara penyajian yang menarik, (3) guru sebagai pengelola, (4) guru dalam 
pelaksanaan pendidikan karakter. Dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP, ternyata 
memiliki perbedaan dengan kurikulum 2013. Salah satunya yaitu, jika KTSP guru  
bukan  satu-satunya  sumber  belajar  tetapi  sumber belajar lainnya yang memenuhi 
unsur edukatif, sedangkan kurikulum 2013 guru hanya mengarahkan lalu 
pembelajaran berpusat pada siswa dengan memberdayakan sifat ingin tahu yang 
dimiliki siswa. 
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EPILOG 
Pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah Negara. Proses 
Pendidikan bukan hanya transformasi nilai ilmu pengetahuan, tetapi jauh dari itu, 
yaitu membongkar sistem kekuasaan serta negara memiliki peran yang sangat 
strategis dalam meregulasi pendidikan. Di dalam pendidikan terdapat instrumen-
instrumen penting yang saling mengikat dan berfungsi satu sama lain. instrumen 
tersebut salah satu yang terpenting adalah kurikulum. Pendidikan memerlukan 
sebuah sistem untuk mengatur dalam proses belajar dan pembelajaran dengan 
adanya sistem tersebut sekolah memiliki suatu acuan atau pedoman dalam 
prosesnya, sistem tersebut dinamakan kurikulum. Kurikulum dapat mengatur 
jalannya sebuah pendidikan mau diarahkan kemana dan dibawa kemana, maka dari 
itu kurikulum memiliki peran yang sangat sentral bagi dunia pendidikan, sebuah 
kurikulum dianggap sebuah jantung dari setiap lembaga belajar yang berarti bahwa 
sekolah atau perguruan tinggi tidak bisa hidup tanpa kurikulum. Pentingnya dalam 
pendidikan formal, kurikulum menjadi dinamis karena perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat. Dalam arti luas kurikulum tidak hanya menyangkut persoalan individu 
maupun sekolah tetapi dalam masyarakat turut serta. 

Setelah melihat bagaimana kurikulum tersebut memiliki peran yang sangat penting 
bagi pendidikan, kelihatannya masuk akal bahwa pendidikan yang sistematis akan 
memperlihatkan bahwa sejumlah besar isi kurikulum menunjang dalam sistem 
pendidikan serta pembangunan kurikulum. Pembangunan kurikulum yang diartikan 
sebagai terencana, terarah, progresif dan proses yang sistematis dalam rangka 
untuk membuat perbaikan positif dalam sistem pendidikan. Setiap kali ada 
perubahan atau perkembangan kurikulum tejadi di Indonesia dari tahun 1947 sampai 
dengan 2013 sudah 9 pergantian kurikulum  sekolah. Ada pula kebutuhan untuk 
update mereka untuk mengatasi yang dibutuhkannya oleh masyarakat. Untuk 
menggambarkan pergantian tersebut, dapat ditelusuri dari sejarah, kondisi politik 
dan ekonomi, serta peran guru pada saat kurikulum tersebut dilaksanakan. Apa 
yang disebut dengan masalah sistem kurikulum, elemen-elemen yang 
berkepentingan harus memainkan peranannya untuk memastikan kualitas 
pendidikan. keterlibatan pihak (terutama peran guru) dalam pengembangan 
kurikulum sangat penting untuk memastikan proses pengembangan kurikulum. 

Pembangunan kurikulum berbagai lingkup karena tidak hanya berbicara tentang 
sekolah, peserta didik, dan guru. Hal ini juga tentang perkembangan masyarakat 
pada umumnya. Kurikulum memainkan peranan penting dalam meningkatkan 
perekonomian di Indonesia. Hal ini juga memberikan jawaban atau solusi untuk 
Indonesia menekan masalah seperti lingkungan, politik, sosial ekonomi, dan 
masalah lain seperti kemiskinan, karena kurikulum di design untuk memenuhi 
kebutuhan dalam suatu negara tersebut. Pasti ada rangkaian perkembangan proses 
untuk mengembangkan masyarkat melalui kurikulum. Hal yang tidak kalah 
terpenting yaitu adanya kontestasi kepentingan ada satu kalimat ganti pemerintah 
ganti kurikulum, hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi iklim pendidikan kita, 
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namun dapat menjadi malapetaka, angin segarnya pendidikan kita lebih terupdate 
dalam perkembangan zaman namum buruknya sudah 9 kali pergantian kurikulum 
pastinya menjadi inskonsistensi dalam perkembangannya. Penulis percaya bahwa 
pertumbuhan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat dengan melalui 
kurikulum. Dan dalam rangka untuk mengembangkannya, ahli kurikulum, pengamat, 
ataupun praktisi pendidikan harus bekerja bergandengan tangan dengan 
pemerintahan terutama anggota DPR, pemerintah daerah, seperti gubernur, 
walikota, bisnis, masyarakat dan industry dan pemangku kepentingan untuk 
menerapkan peraturan dan kebijakan untuk reformasi pendidikan. 
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