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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi manusia. 

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia 

menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius 

menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan 

muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri 

untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 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 demokraris serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut 

pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

Implementasi Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain peraturan pemerintah No. 

19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.  
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Sebagai pelaksanaan UU No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dikeluarkan pemerintah sebagai pelaksana Undang - Undang tersebut. Peraturan 

pemerintah yang telah dikeluarkan dan harus segera dilaksanakan penyesuaian-

penyesuaian aturan dibawahnya adalah peraturan pemerintah tentang standar 

nasional pendidikan. 

Dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapkan pula struktur kurikulum 

tingkat satuan, yakni kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan. Pemahamannya adalah bahwa pada tingkat satuan 

pendidikan, yaitu sekolah, harus dikembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan 

dan kodisinya masing-masing. Pentingnya kurikulum dikembangkan berdasarkan 

keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 

Secara umum, kurikulum merupakan gambaran gagasan pendidikan yang 

diekspresikan dalam praktik. Saat ini definisi kurikulum makin berkembang, termasuk 

seluruh program pembelajaran yang terencana di sekolah atau institusi pendidikan. 

Dalam pengertian lain, kurikulum juga bisa menjadi pedoman seorang guru atau 

pengajar dalam melaksanakan tugasnya. Jika tidak ada pedoman, proses belajar 

mengajar akan menjadi tidak terarah. Kurikulum tersebut yang berfungsi memberikan 

pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut. Seperti yang 

tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 : 

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu”. 
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Harden (2001) memerikan kurikulum secara lengkap, sebagai berikut : ”The 

curriculum is a sophisticated blend of educational strategies, course content, learning outcomes, 

educational experiences, assessment, the educational environment and the individual students’ 

learning style, personal time table and program of work”. 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional mengatur kurikulum pendidikan sebagaimana tercantum pada 

Bab X pasal 36, pasal 37, dan pasal 38. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan 

mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional (pasal 36 ayat 1), kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah, dan peserta didik (pasal 36 ayat 2). Yang dimaksud dengan pengembangan 

kurikulum dengan prinsip diversifikasi adalah suatu pengembangan yang 

memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan 

kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Dan dalam makalah kali ini, kami 

kelompok 3 akan membahas lebih lanjut tentang Pengembangan Kurikulum.  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Pengertian Pengembangan Kurikulum 

 

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan 

kurikulum oleh pengembang kurikulum (curriculum developer) dan kegiatan yang 

dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Definisi yang dikemukakan terdahulu menggambarkan pengerian yang 

membedakan antara apa yang direncanakan (kurikulum) dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi di kelas (instruction/pengajaran). Memang banyak ahli 

kurikulum yang menentang pemisahan ini, tetapi banyak pula yang menganut 

pendapat adanya perbedaan antara keduanya. Kelompok yang menyetujui pemisahan 

itu beranggapan bahwa kurikulum adalah rencana yang mungkin saja terlaksana tapi 

mungkin juga tidak, sedangkan apa yang terjadi di sekolah /kelas adalah sesuatu yang 

benar – benar terjadi yang mungkin berdasarkan rencana tetapi mungkin juga berbeda 

atau bahkan menyimpang dari apa yang direncanakan. Perbedaan titik pandang ini 

tidak sama dengan perbedaan cara pandang antara kelompok ahli kurikulum dan ahli 

pengajaran. Baik ahli kurikulum maupun ahli pengajaran mempelajari fenomena 

kegiatan kelas, tetapi dengan latar belajang teoretis dan tujuan yang berbeda. 

Sementara itu, Unruh dan Unruh (1984: 97) mengatakan bahwa proses pengembangan  
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kurikulum adalah “a complex process of assessing needs, identifying desired learning 

outcomes, preparing for instruction to achieve the outcomes, and meeting the cultural, social, 

and personal needs that the curriculum is to serve.” 

Kurikulum, sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang 

strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu 

pentingnya kurikulum sebagai sentra kegiatan pendidikan maka harus benar-benar 

dikembangkan. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang 

dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. 

Disamping itu, masyarakat dan mereka yang belajar mengalami perubahan maka 

langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan mengenai situasi 

(situation analysis) yang kita hadapi, termasuk situasi lingkungan belajar dalam artian 

menyeluruh, situasi peserta didik, dan para calon pengajar yang diharapkan 

melaksanakan kegiatan. 

 

B. Prinsip – Prinsip Pengembangan Kurikulum 

 

Oemar Hamalik (2001) membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi delapan 

macam, antara lain: 

 

 Prinsip Berorientasi Pada Tujuan 

Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang bertitik 

tolak dari tujuan pendidikan Nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran 

dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan 

kurikulum mengadung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai. 
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Yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang 

mencakup tiga aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung 

dalam tujuan pendidikan Nasional. 

 

 Prinsip Relevansi (Kesesuaian) 

Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi dan system penyampaian 

harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

 Prinsip Efisiensidan Efektifitas. 

Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan 

pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat 

mencapai hasil yang optimal. Dana yang terbat harus digunakan sedemikina rupa 

dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi 

siswa belajar disekolah juga terbatas sehingga harus dimanfaatkan secara tepat 

sesuai dengan tata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Tenaga 

disekolah juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya, 

hendaknya didaya gunakan secara efisien untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. Demikian juga keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber 

kerterbacaan, harus digunakan secara tepat oleh sswa dalam rangka pembelajaran, 

yang semuanya demi meningkatkan efektifitas atau keberhasilan siswa. 
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 Prinsip Fleksibilitas 

Kurikulum yang luwes mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi 

berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak 

statis atau kaku. Misalnya dalam suatu kurikulum disediakan program pendidikan 

ketrampilan industri dan pertanian. Pelaksanaaan di kota, karena tidak tersedianya 

lahan pertanian., maka yang dialaksanakan program ketrampilan pendidikn 

industri. Sebaliknya, pelaksanaan di desa ditekankan pada program ketrampilan 

pertanian. Dalam hal ini lingkungan sekitar, keadaaan masyarakat, dan 

ketersediaan tenaga dan peralatan menjadi faktor pertimbangan dalam rangka 

pelaksanaan kurikulum. 

 

 Prinsip Kontiunitas 

Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-spek, 

materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan 

satu sama lain memilik hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan 

jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikn, tingkat perkembangan siswa. 

Dengan prinsip ini, tampak jelas alur dan keterkaitan didalam kurikulum tersebut 

sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

 

 Prinsip Keseimbangan 

Penyusunan kurikulum memerhatikan keseimbangan secara proposional dan 

fungsional antara berbagai program dan sub-program, antara semau mata ajaran, 
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dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga 

perlu diadakan antara teori dan praktik, antara unsur-unsur keilmuan sains, sosial, 

humaniora, dan keilmuan perilaku. Dengan keseimbangan tersebut diaharapkan 

terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh, yang satu sama lainnya saling 

memberikan sumbangan terhadap pengembangan pribadi. 

 

 Prinsip Keterpaduan 

Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan, 

perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara 

unsur-unsusrnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di 

lingkungan sekolah maupun pada tingkat inter sektoral. Dengan keterpaduan ini 

diharapkan terbentuk pribadi yang bulat dan utuh. Disamping itu juga 

dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembalajaran, baik dalam interaksi antar 

siswa dan guru maupun antara teori dan praktek. 

 

 Prinsip Mutu 

Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa 

pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, 

kegiatan belajar mengajar, peralatan,/media yang bermutu. Hasil pendidikan yang 

bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. 
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C. Proses Pengembangan Kurikulum  menurut Prof. Dr. H. Said Hamid 

Hasan, M.A. 

 

 

 

Dalam proses pengembangan tersebut unsur – unsur luar seperti kebudayaan di 

mana suatu lembaga pendidikan berada tidak pula mendapat perhatian. Konsep 

diversifikasi kurikulum menempatkan konteks sosial-budaya seharusnya menjadi 

pertimbangan utama. Sayangnya, karena sifat ilmu yang universal menyebabkan 

konteks sosial budaya tersebut terabaikan. Padahal seperti dikemukakan Longstreet 

dan Shane bahwa kebudayaan berfungsi dalam dua perspektif yaitu eksternal dan 

internal : 

IDE 

DOKUMEN 

SILABUS 

HASIL 

PROSES 

SAP 

Perencanaan Kurikulum 

Sumber : Prof. Dr. H. Said hamid Hasan, M.A 
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“The environment of the curriculum is external in so far as the social order in general 

establishes the milieu within which the schools operate; it is internal insofar as each of us carrier 

around in our mind’s eye models of how the schools should function and what the curriculum 

should be. The external environment is full of disparate but overt conceptions about what the 

schools should be doing. The internal environment is a multiplicity of largely unconscious and 

often distorted views of our educational realities for, as inividuals, we caught by our own 

cultural mindsets about what should be, rather than by recognition of our swiftly changing, 

current realities.” 

 

D. Hubungan antara Kurikulum dan Pengajaran dengan Tujuan 

Pembelajaran 

 

Model kedua yang diajukan dalam makalah ini adalah model yang 

menempatkan kurikulum dalam posisi kedua dan ketiga. Dalam model ini maka 

proses pengembangan kurikulum dimulai dengan evaluasi terhadap masyarakat. 

Identifikasi masalah dalam masyarakat dan kualitas yang dimiliki suatu komunitas 

pada saat sekarang dijadikan dasar dalam perbandikan dengan kualitas yang 

diinginkan masyarakat sehingga menghasilkan harus dikembangkan oleh kurikulum. 

Dalam model ini maka pengembangan kurikulum selalu dimulai dengan evaluasi 

terhadap masyarakat. Pencapaian tujuan kurikulum pun diukur dengan keberhasilan 

lulusan di masyarakat. 
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Tujuan 

Pendidikan 

Nasional 

Kualitas 

Kehidupan Masa 

Depan 

Kualitas 

Kehidupan Masa 

Kini 

Kualitas Manusia Yang 

Harus Dikembangkan 

Kurikulum 

Sebagai Ide 

Kurikulum Sebagai Dokumen 

( Tujuan, Content, Proses, Evaluasi, Pedoman ) 

Sosialisasi Kurikulum 

Implementasi Kurikulum 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

S 

I 

Sumber : Prof. Dr. H. Said hamid Hasan, M.A 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan 

dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (curriculum developer) dan 

kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar 

dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Pengembangan kurikulum pendidikan merupakan hal yang wajib dilakukan 

untuk menciptakan kemajuan. Tanpa adanya pengembangan, maka semua proses 

pendidikan hanya akan  berjalan di tempat. Bagi mereka yang menginginkan 

kemajuan, adanya perubahan tersebut akan dimaknai sebagai sebuah proses untuk 

maju. Dengan demikian, perubahan yang terjadi tersebut harus diikuti bukanlah 

sebaliknya. 
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