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GARIS BESAR SILABUS GARIS BESAR SILABUS 

1. Pengertian Kurikulum

2. Azas-azas dalam Kurikulum (Filosofis, 
Psikologis, Sosiologis, Organisatoris)

3. Dasar-dasar/Prinsip dalam Kurikulum 3. Dasar-dasar/Prinsip dalam Kurikulum 
4. Model-model dalam Pengemb. Kurikulum
5. Langkah-langkah Pengemb.Kurikulum
6. Komponen-komponen Kurikulum
7. Implementasi Kurikulum di Sekolah.
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PENGERTIAN KURIKULUMPENGERTIAN KURIKULUM

KURIKULUM: Semua Pengalaman peserta didik 
yang diperoleh siswa dengan perencanaan, 
pengarahan, bimbingan dan 
pertanggungjawaban sekolahpertanggungjawaban sekolah

KOMPETENSI: Seperangkat tindakan cerdas 
penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang 
sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 
masyarakat dalam melaksanakan tugas dalam 
bidang tertentu (KEPMEN NO.045/U/20020



1. Kur. Tertulis (Desain-rancangan)
- Dasar & struktur mata pelajaran
- Program tahunan/smt/kuartal
- SAP/Satuan pelajaran/Skenario Pemb.
-Hand-out, modul, buku, media
- butir-butir tes

2. Kur. Perbuatan (implementasi)2. Kur. Perbuatan (implementasi)
- Pengelolaan kelas
- Pembelajaran , Pembimbingan, Penugasan – latihan
-Kuis-tes/ujian

3. Evaluasi dan Penyempurnaan Kurikulum
- Evaluasi desain kur
- Evaluasi Implementasi kurikulum
- Evaluasi Komponen Pendukung dan Penyempurnaan kur.



Tujuan kurikulum mencakup;Tujuan kurikulum mencakup;

• Tujuan institusional (tujuan yg harus dicapai oleh 
lembaga pendidikan,Mis. SD-SMU. Artinya apa yg harus 
dimiliki anak didik setelah menamatkan lembaga pend. 
Tsb.

• tujuan kurikuler (dijabarkan dari tujuan kelembagaan • tujuan kurikuler (dijabarkan dari tujuan kelembagaan 
pend. Sehingga sifatnya lebih khusus dibandingkan dgn 
no.1. Maksudnya tujuan bidang studi mencerminkan 
hakikat keilmuan yg ada di dalamnya

• Tujuan instruksional (bersumber dan dijabarkan dari 
tujuan kurikuler,  tujuan ini yg paling langsung 
dihadapkan kepada anak didik, sebab harus dapat 
dicapai setelah anak didik menempuh proses belajar 
mengajar



DASAR & PRINSIP KURIKULUMDASAR & PRINSIP KURIKULUM

1. Relevansi : kesesuaian antara pend. Dan 
tuntutan kehidupan/antara ilmu peng. Dg 
apa yg dilakukan sejalan dg kebutuhan 
masyarakatmasyarakat

2. Efektifitas : Planing sesuai dg aplikasinya
3. Efesiensi : Dlm pend. Waktu, tenaga hrs 

serasi 
4. Fleksibilitas : Tidak kaku dapat 

mengembangkan program pengajaran



MODELMODEL--MODEL KURIKULUMMODEL KURIKULUM
1. MODEL KUR. SUBJEK  AKADEMIK:

atau kur. Berbasis ilmu yg penekanannya pd isi/materi kur. 
Berupa ilmu peng. Yg diambil dari disiplin ilmu sesuai dg 
sumbernya seperti fisika, matematika dsb.

2. MODEL KUR. TEKNOLOGI
Penekanannya pd isi kur. Tapi isinya bukan diambil dari 
disiplin ilmu, namun berupa kecakapan/kompetensi dan 
keterampilan yg dikenal dengan KBKketerampilan yg dikenal dengan KBK

3. MODEL KUR. HUMANISTIK
Penekanannya pd pengembangan kepribadian siswa secara 
utuh dan seimbang antara perkembangan segi intelektual, 
afektif dengan psikomotor. Kur. Ini memberikan 
pengembangan potensi dan kemampuan dengan 
memperhatikan minat siswa.

4. MODEL KUR. REKONSTRUKSI SOSIAL
Penekanannya pd pemecahan masalah sosial yg secara nyata 
dihadapi di masy. Para siswa belajar secara langsung dimasy.



LANGKAHLANGKAH--LANGKAH DALAM PENGKURLANGKAH DALAM PENGKUR

� Identifikasi kebutuhan program pendidikan; 
mengidentifikasi tenaga akademik/tenaga 
profesional yg dibutuhkan

� Analisis kebutuhan pendidikan; menganalisis 
bidang keahlian/jabatan tugas yg dibebankan 
dilakukan secara berkaladilakukan secara berkala

� Penyusunan desain kur.; merumuskan kegiatan, 
tujuan , isi/bahan, metode, media serta evaluasi 
hasil belajar

� Validasi kur.; secara ideal desain kur. Yg telah 
disusun tidak langsung digunakan, tapi terlebih 
dulu divalidasikan. Kegiatan ini dilakukan melalui uji 
coba minimal 1 kls thn pertama.



� Implementasi kur.; diharapkan faktor penunjang 
tersedia, yg mencakup personalia (pimpinan, 
Guru/dosen, konselor, staf adm, pustakawan, dll).

� Evaluasi; pd angkatan pertama evaluasi dilakukan 
secara intensif dan kontinu. Hasil evaluasi 
digunakan untuk menyempurnakan kur.digunakan untuk menyempurnakan kur.



CARA PRAKTIS UTK MENGADAKAN CARA PRAKTIS UTK MENGADAKAN 
PEMBAHARUAN KURIKULUMPEMBAHARUAN KURIKULUM

1. PILOT PROJECT
Seorang guru dapat mengadakan uji coba dengan suatu kur. Baru 
dalam suatu bidang tertentu, karena ini terbatas, maka evaluasi 
lebih mudah

2. MEMBINA KADER
Dapat dididik sejumlah kader yg menguasai seluk beluk Dapat dididik sejumlah kader yg menguasai seluk beluk 
pembaharuan kur. Y ditempatkan di berbagai sekolah utk 
mengadakan pembaharuan

3. MEMANFAATKAN GURU
Guru dr sekolah yg telah menjalankan kur. Baru, dapat diminta 
bekerja pd sekolah yg belum melakukannya

4. MENYEDIAKAN ALAT PENGAJARAN
Laboratorium yg mendorong guru utk menggunakan berbagai 
metode & bahan pelajaran baru



5. MEMPERBAHARUI BUKU PELAJARAN
Buku pelajaran baru dapat memberikan bahan baru di samping 
metode mengajar, oleh karena itu guru harus mempunyai 
kesanggupan utk menggunakannya

6. KERJASAMA ANTAR SEKOLAH DAN UNIVERSITAS
Univ. yg senantiasa berada di garis depan kemajuan dalam bidang Univ. yg senantiasa berada di garis depan kemajuan dalam bidang 
penelitian & ilmu peng. Dapat membantu sekolah utk menyesuaikan 
kur. Dengan ide-ide baru ttg pendidikan dan perkembangan baru 
dalam berbagai ilmu peng.

7. PEMBAHARUAN KUR. PENDIDIKAN GURU
Harus disesuaikan dengan perubahan kurikulum di sekolah

8. MENDEMONSTRASIKAN SUATU PEMBARUAN
9. MEMULAI DARI SATPEL/SATUAN PELAJARAN



PERBEDAANPERBEDAAN KURIKULUM KURIKULUM 
1994 DAN KBK 1994 DAN KBK 

Aspek Tujuan

KURIKULUM 1994 KBK

• Siswa menguasai Materi pelajaran
• Bahan ajar berdasar pada TIU & TIK

• Tujuan berdasarkan pd tujuan 

• Siswa mencapai kompetensi tertentu
• Bahan ajar memanfaatkan sumber   
daya di dalam/luar sekolah

• Tujuan berdasar pd kompetensi yg • Tujuan berdasarkan pd tujuan 
institusional, tujuan kurikuler, TIU &TIK

• Menyiapkan siswa melanjutkan ke 
jenjang pendidikan tinggi

• Tujuan berdasar pd kompetensi yg 
ingin dicapai

• Memberikan bekal akademik utk 
melanjutkan ke jenjang pendidikan 
tinggi

• Mampu memecahkan masalah 
secara wajar dan menjalani hidup 
secara bermartabat



Aspek Materi PembelajaranAspek Materi Pembelajaran

KURIKULUM 1994 KBK

• Materi pembelajaran ditentukan 
pemerintah

• Materi pelajaran sama untuk semua 
sekolah

• Materi pembelajaran ditentukan oleh 
sekolah berdasarkan standar 
kompetensi & kompetensi dasar

• Pusat hanya menetapkan materi 
pokok (esensial)sekolah

• Target guru menyampaikan semua   
materi pelajaran

• Fokus pada aspek Kognitif

• Disusun berdasarkan TIU & TIK

pokok (esensial)
• Target guru memberikan 
pengalaman belajar utk mencapa 
kompetensi

• Fokus pada aspek kognitif, afektif 
dan psikomotor

• Di susun berdasar karakteristik mata 
pelajaran, perkembangan peserta 
didik dan sumber daya yang tersedia



Aspek Proses PembelajaranAspek Proses Pembelajaran

KURIKULUM 1994 KBK

• Bersifat klasikal dengan tujuan 
menguasai materi pelajaran

• Guru sebagai pusat pembelajaran

• Bersifat individual 
(mempertimbangkan kecepatan 
siswa yg tidak sama)

• Guru sebagai fasilitator dan siswa 
sebagai subjek pendidikan

• Pembelajaran cenderung dilakukan 
di kelas

• Metode mengajar cenderung 
monoton

• Pembelajaran cenderung mengejar 
target

sebagai subjek pendidikan
• Pembelajaran dilakukan di dalam/ 
luar kelas

• Metode mengajar bervariasi

• Pembelajaran berdasar pd 
kompetensi dasar yg harus dicapai

• Ada program remidial dan 
pengayaan



Aspek Cara PenilaianAspek Cara Penilaian

KURIKULUM 1994 KBK

• Acuan norma
• Penilaian menekankan pada 
kemampun aspek kognitif

• Penyusunan bahan penilaian 
didasarkan pd tujuan per kelas dan 

• Acuan kriteria
• Penilaian mencakup 3 aspek 
(kognitif, Afektif, Psikomotor)

• Didasarkan pd materi esensial yg 
benar-benar relevan dengan didasarkan pd tujuan per kelas dan 

per semester
• Keberhasilan siswa diukur dan 
dilaporkan berdasarkan perolehan 
nilai yg dapat diperbandingkan 
dengan nilai siswa lainnya

• Ujian hanya menggunakan teknik 
paper dan pencil test

benar-benar relevan dengan 
kompetensi yg harus dicapai siswa

• Keberhasilan siswa diukur dan 
dilaporkan berdasarkan pencapaian 
kompetensi teretentu dan bukan 
didasarkan atas perbandingan 
dengan hasil belajar siswa lain

• Ujian menggunakan berbagai teknik 
(performance test, objectiv test, dll) 
dan metode penilaian portofolio



• DAFTAR ISTILAH 
• Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

• Badan Standar Nasional Pendidikan yang disingkat BSNP 
adalah badan mandiri dan independen yang bertugas 
mengembangkan, mamantau pelaksanaan, dan mengevaluasi 
standar nasional pendidikan.

• Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat 
kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi 
tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, 
dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta 
didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

• 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.



• Kerangka Dasar Kurikulum adalah rambu-rambu yang 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk 
dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan 
pendidikan.

• Keunggulan Lokal dan Global adalah potensi unggulan 
daerah dan atau internasional dalam bentuk sumberdaya 
alam dan sosial budaya (seni, produk, jasa, kerajinan, 
bahasa, teknologi dan lain-lain).bahasa, teknologi dan lain-lain).

• Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum 
operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-
masing satuan pendidikan.

• Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
tertentu.



• Kompetensi 
adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara 
konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.

• Standar Kompetensi Lulusan
adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan; Standar Kompetensi 
Lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran 
atau seluruh kelompok mata pelajaran.atau seluruh kelompok mata pelajaran.

• Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran
adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik pada 
setiap kelompok mata pelajaran yang mencakup kelompok 
mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan 
dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika 
dan jasmani, olahraga dan kesehatan. 



• Standar Kompetensi Mata Pelajaran adalah kualifikasi 
kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan 
penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 
diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester 
untuk mata pelajaran tertentu. 

• Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan 
minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan 
dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; standar 
kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar 
sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku 
secara nasional.

• Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan 
yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran 
tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator 
kompetensi.

• Pendidikan Kecakapan Hidup adalah pendidikan yang 
memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, 
kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk 
bekerja atau usaha mandiri 



• Beban Belajar adalah rumusan satuan waktu yang 
dibutuhkan oleh peserta didik dalam mengikuti program 
pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan 
terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk 
mencapai standar kompetensi lulusan serta kemampuan 
lainnya dengan memperhatikan tingkat perkembangan 
peserta didik.

• Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran yang 
berupa proses interaksi antara peserta didik, materi 
pembelajaran, pendidik dan lingkungan. 

• Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran 
yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta 
didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang 
pencapaian tingkat kompetensi dan atau kemampuan 
lainnya pada kegiatan tatap muka. Waktu penyelesaian 
penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Penugasan 
terstruktur termasuk kegiatan perbaikan, pengayaan, dan 
percepatan



• Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur
adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman 
materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh 
pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi 
mata pelajaran atau lintas mata pelajaran atau kemampuan 
lainnya yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh 
peserta didik.

• Sistem Paket
adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang 
peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program 
pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan 
untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang 
berlaku pada satuan pendidikan yang dimaksud.

• Sistem Kredit Semester (SKS)
adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang 
peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan 
matapelajaran-matapelajaran yang diikutinya setiap semester 
pada satuan pendidikan yang dimaksud



• Kalender Pendidikan
adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran 
peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan 
mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, 
waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

• Permulaan Tahun Ajaran
adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal 
tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. 

• Minggu Efektif Belajar
adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap 
tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. 

• Waktu Pembelajaran Efektif
adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi 
jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran 
termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan 
pengembangan diri.



• Waktu Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak 
diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan 
pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda 
tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun 
pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum (termasuk 
hari-hari besar nasional), dan hari libur khusus.

• Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata 
pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada 
satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Susunan satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Susunan 
mata pelajaran tersebut terbagi dalam lima kelompok yaitu 
kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 
kewarganegaraan dan kepribadian; ilmu pengetahuan dan 
teknologi, estetika; jasmani, olahraga dan kesehatan.

• Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 
nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan.



• Undang-Undang Republik Indonesia nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan.

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
(Permendiknas) Nomor 22 tahun 2006 (Permendiknas) Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi.
• Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
• Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Standar Isi dan SKL pada 
satuan pendidikan dasar dan menengah. 
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