
PERKEMBANGAN KURIKULUM

� 1950, Pembelajaran tuntas dan pencapaian kompetensi  

sudah dilaksanakan. 

Ciri: nilai standar kenaikan kelas dan nilai standar 

kelulusan diterapkan secara tegaskelulusan diterapkan secara tegas

� 1973 PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem 

Instruksional)

Yaitu suatu bentuk pengajaran yang didasarkan pada 

suatu sistem kesatuan yang terorganisir yang terdiri dari 

sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama 

lain dalam rangka mencapai tujuan 



Ciri PPSI:  Tujuan Nasional, Tujuan Instruksional Umum dan 
Tujuan Instruksional Khusus dijabarkan oleh pusat

Tugas guru: membuat Satuan Pelajaran 

Era 1985,  CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) 

Merupakan kurikulum uji coba pada beberapa sekolah di  Merupakan kurikulum uji coba pada beberapa sekolah di  
beberapa kota besar

Ciri: proses pembelajaran siswa diarahkan untuk aktif 

Tugas guru: mengukur kemampuan siswa berdasarkan 
modul- modul yang telah ada, memberikan 
pengayaan bagi yang mampu dan remidial bagi 
yang belum mencapai modul 



� 1994, merupakan gabungan dari PPSI dan CBSA

Ciri :   istilah TIU dan TIK diubah menjadi TPU dan TPK Satuan   
Pelajaran diubah menjadi Satuan Pengajaran

Tugas guru : tidak sebatas mengajar tapi juga harus 
membelajarkan siswa

� 2001, KBK merupakan Kurikulum Berbasis Kompetensi� 2001, KBK merupakan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Menggunakan pendekatan kompetensi dan kemampuan 
minimal yang harus dicapai peserta pada setiap tingkatan kelas

Ciri:  standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar dan 
indikator ditentukan oleh pusat

Tugas guru: menjabarkan indikator ke dalam proses 
pembelajaran  

Pada mulanya kurikulum ini akan diterapkan tahun 2004



� 2005, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran)

Merupakan penyempurnaan terhadap KBK disebabkan 
adanya : 

- UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional

- UU RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional  - UU RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan

- Kepmendiknas No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi 
untuk mencapai kelulusan, termasuk dalamnya Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar

- Kepmendiknas No.23 tahun 2006 tentang SKL (Standar 
Kompetenis Lulusan) merupakan kualifikasi kemampuan 
lulusan 



Ciri  KTSP: standar isi, standar kompetensi dan kompetensi 

dasar ditentukan oleh pusat

Tugas guru: mengembangkan kurikulum pada 

pengembangan silabus serta menyusun RPP 

Catatan: indikator diserahkan pada masing-masing satuan 

pendidikan dengan mempertimbangkan pendidikan dengan mempertimbangkan 

kebutuhan daerah, keluasan, biaya, sarana dan 

hal-hal lain yang mendukung pembelajaran



PENGEMBANGAN SILABUS
1. Mempelajari Standar Isi untuk mengetahui batasan

lingkup materi dari tingkat Satuan Pendidikan

2. Mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana

dicantumkan dalam SI (urutannya per semester) 

3. Mengindentifikasi materi pokok pembelajaran yang 

menunjang pencapaian KD

4. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

merupakan pengalaman-pengalaman belajar dalam

rangka pencapaian KD (atau juga jabaran dari KD yaitu

Tujuan-Tujuan Pembelajaran/Hasil-hasil Pembelajaran)



Lanjutan …

5. Merumuskan indikator pencapaian Kompetensi :

- dijabarkan dari KD ( Tujuan dan Hasil Pembelajaran), 

merupakan hal-hal yang dikuasai siswa untuk mencapai 

KD

- dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur - dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur 

dan/atau dapat diobservasi 

6. Menentukan jenis penilaian

- penilaian pencapaian Kompetensi berdasarkan pada 

indikator

- sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman 

belajar yang ditempuhnya



Lanjutan …

7. Menentukan alokasi waktu

- alokasi waktu didasarkan pada jumlah minggu efektif

- alokasi waktu per minggu mempertimbangkan hasil belajar, 

keluasan, kedalaman dan tingkat kesulitan

8. Menentukan sumber belajar8. Menentukan sumber belajar

didasarkan pada SK, KD, Tujuan Pembelajaran, Indikator dan

pengalaman belajar yang dibutuhkan



MENYUSUN RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) 

Pada dasarnya yang pertama kali harus disiapkan oleh guru 
adalah pengembangan silabus, dengan pertimbangan
sebagai berikut : 

1. Silabus memberikan gambaran berapa hari efektif1. Silabus memberikan gambaran berapa hari efektif
seorang guru masuk kelas dalam satu semester

2. SK, KD yang harus dicapai, dijabarkan pada TP (Hasil-
hasil belajar) yang kemudian dijabarkan pada indikator

3. Setiap indikator direncanakan pengalaman belajar yang 
akan dialami oleh siswa, sumber belajar yang mereka
dapat serta penilaian yang akan dilakukan untuk
mencapai indikator



FUNGSI RPP

� Menjabarkan rencana pembelarajan pada pengembangan

silabus serta menjabarkan rencana pelaksanaan

pembelajaran, yaitu : 

- kegiatan awal- kegiatan awal

- kegiatan inti

- kegiatan akhir



Perubahan Kurikulum 
� Pada intinya bukan kurikulum (mata pelajaran) yang 

berubah tetapi lebih kepada perubahan model 

pembelajaran yang menjabarkan kegiatan-kegiatan atau

pengalaman-pengalaman belajar yang diatur secarapengalaman-pengalaman belajar yang diatur secara

sistematis dan metodis dan diterima siswa untuk

mencapai suatu tujuan sesuai dengan tingkat atau ijasah

tertentu


