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 Arti; curriculum design is the outcome of a

process by which the purposes of education

are linked to the selection and organization

of content.

 Desain dapat dirumuskan sebagai proses

yang disengaja tentang suatu pemikiran,

perencanaan dan penyeleksian bagian-

bagian , teknik, dan prosedur yang

mengatur suatu tujuan



Komponen-Komponen Kurikulum

Tujuan Kurikulum

Isi/ struktur/ kompetensi/ 
materi

Proses Pelaksanaan

Evaluasi



KARAKTERISTIK DESAIN 

KURIKULUM
Desain kurikulum Sumber tujuan Cara mengorganisir

pembelajaran

Subject matter Mata pelajaran yang harus

dipelajari

Disiplin ilmu (contoh; 

Kimia)

Kompetensi Khusus Kompetensi yang 

dipersyaratkan

Modul Pembelajaran

Sifat Manusia Sifat yang dipelajari Klarifikasi Nilai

Fungsi Sosial Kebutuhan Sosial Aktivitas

Kemasrayakatan

Kebutuhan Individu Kebutuhan dan Minat

individu

Belajar Mandiri



DESAIN KURIKULUM “SUBJECT

MATTER/DISCIPLINE”

•Asumsi-asumsi; tujuan (melatih peserta didik menggunakan

ide-ide), sumber tujuan (pendidikan klasik), karakteristik

peserta didik (anak sebagai tabung kosong), hakekat

pembelajaran (ekspositorik dan inkuiri)

• Ciri-ciri umum; berdasarkan atas suatu struktur ilmu, pola

kerja mekanik, dan memperhatikan isi dan proses belajar

• Komponen-komponen; tujuan (mengemukakan ide-ide),

materi (struktur disiplin ilmu), proses pembelajaran

(ekspositorik dan inkuiri), evaluasi (bervariasi sesuai tujuan

dan sifat mata pelajaran)

• Kelebihan; cocok di PT, logis dan sistematis, dan isi

komprehensif. Kelemahannya; mengabaikan karakter peserta

didik dan kurang memperhatikan proses



DESAIN KURIKULUM “SPECIFIC

COMPETENCIES/TECHNOLOGY”
• Asumsi-asumsi; tujuan (mengubah perilaku yang

teramati dan terukur), sumber tujuan (pendidikan berbasis
kompetensi), karakteristik peserta didik (anak sebagai
individu yang aktif), hakekat pembelajaran (pembelajaran
individual)

• Ciri-ciri umum; berdasarkan atas suatu kompetensi
tertentu, pola kerja sistematik, dan memperhatikan kinerja
dan proses belajar

• Komponen-komponen; tujuan (mengubah perilaku
sesuai kebutuhan masyarakat), materi (kompetensi), proses
pembelajaran (individual), evaluasi (berbasis kinerja)

• Kelebihan; efisien dan efektif, penguasaan materi
terjamin, dan akuntabilitas terpenuhi. Kelemahannya;
metode cenderung seragam, kurang mampu memenuhi
semua kebutuhan siswa, transfer of learning result lemah, sulit
diterapkan untuk pembelajaran afektif



DESAIN KURIKULUM “HUMAN 

TRAITS/PROCESS”
• Asumsi-asumsi; tujuan (mengembangkan sifat

kepribadian peserta didik), sumber tujuan
(pendidikan nilai), karakteristik peserta didik (pribadi
yang unik), hakekat pembelajaran (value clarification)

• Ciri-ciri umum; berfokus pada sifat kepribadian,
individual experience, dan pengembangan diri

 Komponen-komponen; tujuan (pengembangan
kepribadian), materi (nilai-nilai moral), proses
pembelajaran (latihan inkuiri), evaluasi (tindakan)

• Kelebihan; pengembangan sifat kritis.
Kelemahannya; sulit dilakukan, dipengaruhi
pengalaman individual secara total, sulit melihat
dampaknya, dan tak ada dukungan publik



DESAIN KURIKULUM “SOCIAL

FUNCTIONS”

• Asumsi-asumsi; tujuan (pengembangan masyarakat
demokratis), sumber tujuan (problem masyarakat),
karakteristik peserta didik (warga masyarakat yang baik),
hakekat pembelajaran (masyarakat demokratis)

• Ciri-ciri umum; berakar pada masyarakat/problem
masyarakat

• Komponen-komponen; tujuan (masyarakat
demokratis), materi (kebutuhan masyarakat), proses
pembelajaran (problem solving), evaluasi (authentic
assessment)

• Kelebihan; siswa peka dan kritis terhadap masalah
masyarakat. Kelemahannya; pengembangan materi
kurang memperhatikan struktur ilmu, kurang cocok untuk
pengembangan ilmuwan.



DESAIN KURIKULUM “INDIVIDUAL 

NEEDS AND INTERESTS”

• Asumsi-asumsi; tujuan (pengembangan potensi
anak secara individual), sumber tujuan (pendidikan
progresivism), karakteristik peserta didik (pribadi yang
unik), hakekat pembelajaran (problem solving)

• Ciri-ciri umum; berdasarkan atas kebutuhan
individu, fleksibel, dan membantu siswa secara
individual

• Komponen-komponen; tujuan (pengembangan
potensi anak secara individual), materi (kebutuhan
individual), proses pembelajaran (problem solving),
evaluasi (tes dan non tes)

 Kelebihan; memenuhi kebutuhan individual.
Kelemahannya; tak mampu memenuhi semua tujuan
masyarakat



Mendesain Kurikulum Pengajaran

Matematika

 Coba mengembangkan kurikulum

pembelajaran matematika dengan memilih

salah satu desain yang dipaparkan dalam

kelompok



Membuat Simpulan dan Rangkuman

 Buatlah rangkuman dan simpulan tentang
materi KD I

 Fokuskan pada:

1. Definisi-definisi kurikulum

2. Sejarah kurikulum di Indonesia

3. Karakteristik kurikulum-kurikulum yang 
berlaku di Indonesia

4. Pengembangan dan desain kurikulum

5. Landasan-landasan pengembangan
kurikulum


