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Asal-Usul Kata Kurikulum  

Curriculum 

Currir 

Curere 

Sejumlah mata pelajaran yang harus 
ditempuh seorang siswa dari awal sampai 
akhir program pengajaran untuk 
memperoleh penghargaan dalam bentuk 
ijasah 

Sejumlah Mata 
Pelajaran  

Tujuan Utama 
mendapatkan 
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Definisi Kurikulum (1)  
1. Menurut UU No 20 Tahun 2003 Sisdiknas (Bab I, Pasal I ayat 19) 

     “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan tertentu” 

2. Menurut Nasution, 2008: “Kurikulum : adalah peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di bawah pengawasan sekolah, jadi selain kegiatan 

kulikuler yang formal juga kegiatan yang tak formal”. 

3. Menurut Wina Sanjaya (2005) : “Pengertian kurikulum sebagai 
pengalaman belajar mengandung makna bahwa kurikulum adalah 
seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik diluar maupun di 
dalam sekolah asal kegiatan tersebut berasa di bawah tanggung 
jawab guru (sekolah)” 
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Definisi Kurikulum (2) 

    Purwadi (2003) dalam  memilah pengertian kurikulum menjadi enam 
bagian :  

(1) kurikulum sebagai ide; 

(2) kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai 
pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum; 

(3) kurikulum menurut persepsi pengajar;  

(4) kurikulum operasional yang dilaksanakan atau dioprasional kan 
oleh pengajar di kelas;  

(5) kurikulum experience yakni kurikulum yang dialami oleh peserta 
didik; dan  

(6) kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum. 

 
     Sumber : http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/07/08/pengertian-kurikulum/ 
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• Dimensi definisi Kurikulum: 

1. Sebagai substansi (rencana pembelajaran bagi siswa di 
sekolah atau sebagai tujuan yang ingin dicapai) 

2. Sebagai sistem (bagian dari sistem persekolah, 
pendidikan, sistem kurikulum yang mencakup struktur 
personalia dan prosedur kerja bagaimana menyusun, 
melaksanakan, mengevaluasi, dan  menyempurnakan 
kurikulum) 

3. Sebagai bidang studi (bidang studi kurikulum, kajian 
para ahli kurikulum, ahli pendidikan, dan ahli 
pengajaran)  

Definisi Kurikulum (3) 
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Tiga Sudut Pandang Kurikulum 

Menurut Balitbang Puskur 

1. Intended curriculum 

2. Implemented curriculum 

3. Attained curriculum 
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Intended curriculum 

Berhubungan dengan aspek teori dan terlukis dalam kurikulum 
berdasarkan apa, yang tercantum dalam dokumen tertulis. Kurikulum 
sekolah dalam dokumen tertulis. 
 

Memuat tiga hal, yaitu : 
(1) Dokumen yang memuat garis-garis besar pokok bahasan (SI),  
(2) Dokumen yang memuat panduan pelaksanaan pembelajaran, dan  
(3) Dokumen buku yang memuat penilaian hasil belajar siswa. 
 

Di negara kita, Intended Curriculum mengandung dua macam muatan 
yang bersifat nasional (Kurikulum Nasional) dan ditetapkan oleh 
Mendiknas dan yang bersifat lokal yang ditetapkan oleh daerah 
berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. 
Evaluasi mutu pendidikan pada satu jenjang pendidikan tertentu 
dapat dilaksanakan melalui analisis terhadap Intended Curriculum 
atau dokumen tertulis kurikulum pada jenjang yang bersangkutan. 
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Implemented curriculum 

Tercermin dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan 
oleh guru di kelas. Kurikulum dalam pandangan kedua ini 
pada hakikatnya adalah pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar termasuk pelaksanaan penilaian hasil belajar 
siswa oleh guru  
 
Dengan kata lain, Implemented Curriculum berhubungan 
dengan kenyataan apa yang terjadi di kelas atau apa yang 
diajarkan guru dan bagaimana cara guru mengerjakannya. 
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Attained curriculum 
Kurikulum yang tercermin dalam belajar yang dicapai siswa 
pada akhir satuan waktu pembelajaran, mulai dari satuan 
terkecil yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sampai 
dengan satuan terbesar yaitu satu jenjang pendidikan.  
 
Merupakan kurikulum yang tercermin dalam hasil belajar siswa 
baik bersifat kognitif, afeksi, maupun psikomotor. Penilaian hasil 
belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian 
berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, 
dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi 
dan tingkat perkembangan peserta didik. Perancangan strategi 
penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus 
yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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Sejarah Kurikulum di Indonesia 

•

•

1947 
1952 

1964 

1968 

1975 

1984 

1994 
2004 

2006 
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Rencana Pelajaran 1947 

(Leer Plan) bag 1 

• Kisi-kisi pendidikan bersifat politis 

• menekankan pada pembentukan karakter 

manusia Indonesia yang merdeka dan 

berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di 

muka bumi ini. 

Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan 

sekolah-sekolah pada 1950 
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      Bentuknya memuat dua hal pokok: 

a) Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya 

b) Garis-garis besar pengajaran. 

    Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan 
pikiran. yang diutamakan pendidikan watak yaitu : 

a) Kesadaran bernegara dan bermasyarakat 

b) Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-
hari 

c) Perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. 

Rencana Pelajaran 1947 

(Leer Plan) bag 1 
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Rencana Pelajaran Terurai 1952 

• Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari 

kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana 

pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang 

dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 

• Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran 

yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. 

“Silabus mata pelajarannya jelas sekali 

• Seorang guru mulai mengajar satu mata pelajaran 
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Rencana Pendidikan 1964 (1) 

     Fokusnya pada pengembangan Pancawardhana, yaitu : 
a) Daya cipta 
b) Rasa 
c) Karsa 
d) Karya 
e) Moral 

 
Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: 
a) Moral 
b) Kecerdasan 
c) Emosional/artistik 
d) Keprigelan (keterampilan) 
e) Jasmaniah. 
Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan 
fungsional praktis. 
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• Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa 
pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan 
khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan 
dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 
1945 secara murni dan konsekuen. 
Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 
bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada 
upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, 
kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan 
dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, 
dan keyakinan beragama. 

Rencana Pendidikan 1964 dan 1968 (2) 
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Prinsip-prinsip kurikulum 1975 (1) 

1.  Berorientasi pada tujuan 

2. Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap 
pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada 
tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. 

3.  Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan 
waktu. 

4.  Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan 
Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang 
senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, 
dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa 

5.  Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada 
stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (drill). 
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Komponen kurikulum 1975 (2) 
1.  Tujuan institusional baik SMP maupun SMA 

 tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program 

pendidikannya 

2.  Struktur program Kurikulum 

 kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan pada tiap sekolah. 

3. Garis-Garis Besar Program Pengajaran 

memuat: 

 (a) Tujuan Kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti program 

pengajaran yang bersangkutan selama masa pendidikan. 

(b) Tujuan Instruksional Umum, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap 

satuan pelajaran baik dalam satu semester maupun satu tahun. 

(c) Pokok bahasan yang harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pelajaran 

bagi para siswa agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

(d) Urutan penyampaian bahan pelajaran dari tahun pelajaran satu ke tahun 

pelajaran berikutnya dan dari semester satu ke semester berikutnya 
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4. Sistem Penyajian dengan Pendekatan PPSI (Prosedur 
Pengembangan Sistem Instruksional) 
Sistem PPSI ini berpandangan bahwa proses belajar-
mengajar sebagai suatu system yang senantiasa 
diarahkan pada pencapaian tujuan. Sistem 
pembelajaran dengan pendekatan system instruksional 
inilah yang merupakan pembaharuan dalam system 
pengajaran di Indonesia. 

5.  Sistem Penilaian 

6. Sistem Bimbingan dan Penyuluhan 

7. Supervisi dan Administrasi 

 

Komponen kurikulum 1975 (3) 
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Kurikulum 1984 (1) 

    Dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1) Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 

2) Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi 

dengan kemampuan anak didik. 

3) Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di 

sekolah. 

4)  Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. 

5)  Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang 

pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai 

sekolah menengah tingkat atas termasuk Pendidikan Luar Sekolah. 

6)  Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan 

perkembangan lapangan kerja. 

 Monday, February 20, 2012 20 Farida Nurhasanah 



Pokok Kurikulum 1984 (2) 

1. Ciri-ciri Kurikulum 1984 
a. Berorientasi kepada tujuan instruksional 

b. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik 
melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). CBSA 
adalah pendekatan pengajaran yang memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara 
fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan 
harapan siswa memperoleh pengalaman belajar 
secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, 
maupun psikomotor 

c.  Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan 
pendekatan spiral. 
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d. Menanamkan pengertian terlebih dahulu 

sebelum diberikan latihan 

e. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan 

atau kematangan siswa 

f. Menggunakan pendekatan keterampilan proses 

Pokok Kurikulum 1984 (3) 
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Kebijakan Dalam Penyusunan 

Kurikulum 1984 

a. Adanya perubahan dalam perangkat mata 
pelajaran inti: 

       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. 
b. Penambahan mata pelajaran pilihan yang 

sesuai dengan jurusan masing-masing. 
c. Perubahan program jurusan 
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• Kalau semula pada Kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan di SMA, 
yaitu IPA, IPS, Bahasa, maka dalam Kurikulum 1984 jurusan 
dinyatakan dalam program A dan B 
Program A terdiri dari : 
i. A1, penekanan pada mata pelajaran Fisika 
ii. A2, penekanan pada mata pelajaran Biologi 
iii. A3, penekanan pada mata pelajaran Ekonomi 
iv. A4, penekanan pada mata pelajaran Bahasa dan Budaya 
Sedangkan program B adalah program yang mengarah kepada 
keterampilan kejuruan yang akan dapat menerjunkan siswa langsung 
berkecimpung di masyarakat. Tetapi mengngat program B 
memerlukan sarana sekolah yang cukup maka program ini untuk 
sementara ditiadakan. 

d.   Pentahapan waktu pelaksanaan 
Kurikulum 1984 dilaksanakan secara bertahap dari kelas I SMA 
berturut tahun berikutnya di kelas yang lebih tinggi. 

 

Kebijakan Dalam Penyusunan 

Kurikulum 1984 
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Kurikulum 1994  

a.Latar Belakang Diberlakukanya Kurikulum 1994: 

     Pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, proses 
pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi 
pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan muatan 
(isi) pelajaran. Hal ini terjadi karena berkesesuaian suasan 
pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) 
pun lebih mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. 
Akibatnya, pada saat itu dibentuklah Tim Basic Science yang salah 
satu tugasnya ikut mengembangkan kurikulum di sekolah. Tim ini 
memandang bahwa materi (isi) pelajaran harus diberikan cukup 
banyak kepada siswa, sehingga siswa selesai mengikuti pelajaran 
pada periode tertentu akan mendapatkan materi pelajaran yang 
cukup banyak. perubahan dari sistem semester ke sistem 

      caturwulan 
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1. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwula 

2. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang 
cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi) 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari 
hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang 
sederhana ke hal yang komplek. 

7. Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit 
perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. 
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SUPLEMEN KURIKULUM 1994 

 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 
mengimplementasikan dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan 
sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. 
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Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) 
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