
Sejarah Perkembangan Kurikulum 

di Indonesia 

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri 

Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu 

yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan 

nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 

1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya 

perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan 

bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan 

secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua 

kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 

1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam 

merealisasikannya. 

1. Rencana Pelajaran 1947 

Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947, yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. 

Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda 

karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri 

utam kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang 

berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain.Kurikulum pertama yang lahir pada masa 

kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, 

lebih popular ketimbang curriculum (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih 

bersifat politis: dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan 

ditetapkan Pancasila. 

Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan 

menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya 

memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar 

pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan 

pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan 

dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Setelah 

rencana pembelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum Indonesia mengalami 

penyempurnaan. Dengan berganti nama menjadi Rentjana Pelajaran Terurai 1952.Yang 

menjadi ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran 

yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Rencana Pelajaran Terurai 1952 

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 

1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata pelajaran,” 

kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991-1995. Ketika itu, 

di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang, Riau. 

Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 

1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral 

(Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, 



kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar 

lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional prak tis.Usai tahun 1952, 

menjelang tahun 1964 pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di 

indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rentjana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari 

kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana yaitu pengembangan 

moral, kecerdasan, emosional, kerigelan dan jasmani. 

3. Kurikulum 1968 

Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem 

kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok 

pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah: bahwa pemerintah 

mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada 

jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 

2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani. 

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya 

perubahan struktur kurikulum pendidikan dari 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. Isi 

pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta 

mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. 

Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang 

dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila 

sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok 

pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9. 

Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat mata pelajaran 

pokok-pokok saja,” katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan 

permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan 

kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. 

4. Kurikulum 1975 

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan,Kurikulum 

1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. “Yang 

melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management 

by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi, Direktur Pembinaan TK 

dan SD Depdiknas. 

Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem 

Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran 

setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan 

instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan 



evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai 

dari setiap kegiatan pembelajaran. 

5. Kurikulum 1984 

Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan 

proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 

yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati 

sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara 

Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). 

Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, 

Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta — 

sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode 1984-1992. Konsep CBSA yang elok secara 

teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi 

dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu 

menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa 

berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar 

model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan. 

6. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 

Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. 

“Jiwanya ingin mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984, antara 

pendekatan proses,” kata Mudjito menjelaskan. 

Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban 

belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, 

keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat 

juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil,menjelma menjadi 

kurikulum super padat.Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998,diikuti kehadiran suplemen 

Kurikulum 1999.Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi. Kurikulum 1994 

dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan undang-

undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem 

pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem 

caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga 

tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi 

pelajaran cukup banyak. 

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai 

berikut: 

ü  Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. 

ü  Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat 

(berorientasi kepada materi pelajaran/isi). 

ü  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. 

ü  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. 

ü  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. 

ü  Pengajaran dari hal yang konkrit ke ha yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit 

dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. 

ü  Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan 

pemahaman. 

Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai 

akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (content oriented), di 

antaranya sebagai berikut : 

û  Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/ 

substansi setiap mata pelajaran. 

û  Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat 

perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi 

kehidupan sehari-hari. 

Permasalahan di atas saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong 

para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya 

penyempurnaan itu diberlakukannya suplemen kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut 

dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu: 

 Penyempurnaan kurikulum secara terus menerus sebagai upaya menyesuaikan 

kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan 

kebutuhan masyarakat. 

 Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara 

tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan 

lingkungan serta sarana pendukungnya. 

 Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi 

pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. 

 Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan brbagai aspek terkait, seperti tujuan 

materi pembelajaran, evaluasi dan sarana-prasarana termasuk buku pelajaran. 

 Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya 

dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya 

yang tersedia di sekolah. 



Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap, 

yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang. 

Implementasi pendidikan di sekolah mengacu pada seperangkat kurikulum. Salah satu bentuk 

invovasi yang dikembangkan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah 

melakukan inovasi di bidang kurikulum. Kurikulum 1994 disempurnakan lagi sebagai respon 

terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi disentralistik 

sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tentang otonomi daerah. 

Pada era ini kurikulum yang dikembangkan diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK). KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil 

belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan 

sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah (Depdiknas, 2002). 

Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) 

tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh 

peserta didik, berupa penguasaan terhadap serangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan 

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta 

didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan dan keberhasilan 

dengan penuh tanggungjawab. 

Adapun karakteristik KBK menurut Depdiknas (2002) adalah sebagai berikut: 

v  Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupu klasikal. 

v  Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. 

v  Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 

v  Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi 

unsur edukatif. 

v  Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau 

pencapaian suatu kompetensi. 

7. Kurikulum 2004 

Bahasa kerennya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai berdasar 

kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan 

dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih 

berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih 

banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan 

kompetensi siswa. 

Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota besar di 

luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru pun tak paham 

betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum. 

Kurikulum ini dikatakan sebagai perbaikan dari KBK yang diberi nama Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari UU No. 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara 



lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. 

Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 

delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1)standar isi, (2)standar proses, (3)standar 

kompetensi lulusan, (4)standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5)standar sarana dan 

prasarana, (6)standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan (7)standar penilaian pendidikan. 

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk 

mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu 

kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. 

Secara substansial, pemberlakuan (baca: penamaan) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No. 19/2005. Akan 

tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajarantetap masih bercirikan tercapainya 

paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter), yaitu: 

ü  Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. 

ü  Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. 

ü  Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 

ü  Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi 

unsur edukatif. 

ü  Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau 

pencapaian suatu kompetensi. 

Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan KBK tahun 2004 dengan KBK tahun 

2006 (versi KTSP), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun rencana 

pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi-

misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan hingga 

pengembangan silabusnya. 

8. KTSP 2006 

Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target 

kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan 

Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan 

untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi 

sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), 

standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan 

pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengambangan 

perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan 

pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota. (TIAR) 



Kurikulum yang terbaru adalah kurikulum 2006 KTSP yang merupakan perkembangan dari 

kurikulum 2004 KBK. Kurikulum 2006 yang digunakan pada saat ini merupakan kurikulum 

yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang 

puncaknya tugas itu akan diemban oleh masing masing pengampu mata pelajaran yaitu guru. 

Sehingga seorang guru disini menurut Okvina (2009) benar-benar digerakkan menjadi 

manusia yang professional yang menuntuk kereatifitasan seorang guru. Kurikulum yang kita 

pakai sekarang ini masih banyak kekurangan di samping kelebihan yang ada. Kekurangannya 

tidak lain adalah (1) kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KTSP 

dengan kata lin masih rendahnya kualitas seorang guru, karena dalam KTSP seorang guru 

dituntut untuk lebihh kreatif dalam menjalankan pendidikan. (2) kurangnya sarana dan 

prasarana yang dimillki oleh sekolah. 

(Sumber: GLEDYS_APRICILIA's blog PTIK FATEK UNIMA) 

8. Kurikulum 2013 (Kurtilas) 

Kurikulum 2013 

Posted Fri, 03/08/2013 - 11:20 by sidiknas  

 Oleh Mohammad Nuh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Artikel ini Sudah Dimuat di Harian Kompas, Kamis, 7 Maret 2013 

  

Dalam beberapa bulan terakhir, harian Kompas memuat tulisan dari mereka yang pro ataupun 

kontra terhadap rencana implementasi Kurikulum 2013. Saya menyampaikan ucapan terima 

kasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan tersebut.  

  

Saya berkesimpulan, mereka yang mempertanyakan kurikulum 2013 adalah karena ada 

perbedaan cara pandang atau belum memahami secara utuh konsep kurikulum berbasis 

kompetensi yang menjadi dasar Kurikulum 2013.  

Secara falsafati, pendidikan adalah proses panjang dan berkelanjutan untuk 

mentransformasikan peserta didik menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan 

penciptaannya, yaitu bermanfaat bagi dirinya, bagi sesama, bagi alam semesta, beserta 

segenap isi dan peradabannya. 

  

Dalam UU Sisdiknas, menjadi bermanfaat itu dirumuskan dalam indikator strategis, seperti 

beriman-bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam memenuhi kebutuhan 

kompetensi Abad 21, UU Sisdiknas juga memberikan arahan yang jelas, bahwa tujuan 

pendidikan harus dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi. 

Kompetensi lulusan program pendidikan harus mencakup tiga kompetensi, yaitu sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya. Dengan 

demikian, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan menjadi himpunan kompetensi dalam 

tiga ranah kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Di dalamnya terdapat 

sejumlah kompetensi yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi orang beriman dan 

bertakwa, berilmu, dan seterusnya. 

  

https://gledysapricilia.wordpress.com/


Mengingat pendidikan idealnya proses sepanjang hayat, maka lulusan atau keluaran dari 

suatu proses pendidikan tertentu harus dipastikan memiliki kompetensi yang diperlukan 

untuk melanjutkan pendidikannya secara mandiri sehingga esensi tujuan pendidikan dapat 

dicapai.  

  

Perencanaan Pembelajaran 
  

Dalam usaha menciptakan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik, 

proses panjang tersebut dibagi menjadi beberapa jenjang, berdasarkan perkembangan dan 

kebutuhan peserta didik. Setiap jenjang dirancang memiliki proses sesuai perkembangan dan 

kebutuhan peserta didik sehingga ketidakseimbangan antara input yang diberikan dan 

kapasitas pemrosesan dapat diminimalkan. 

Sebagai konsekuensi dari penjenjangan ini, tujuan pendidikan harus dibagi-bagi menjadi 

tujuan antara. Pada dasarnya kurikulum merupakan perencanaan pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tujuan antara di atas. Proses perancangannya diawali dengan 

menentukan kompetensi lulusan (standar kompetensi lulusan). Hasilnya, kurikulum jenjang 

satuan pendidikan. 

  

Dalam teori manajemen, sebagai sistem perencanaan pembelajaran yang baik, kurikulum 

harus mencakup empat hal. Pertama, hasil akhir pendidikan yang harus dicapai peserta didik 

(keluaran), dan dirumuskan sebagai kompetensi lulusan. Kedua, kandungan materi yang 

harus diajarkan kepada, dan dipelajari oleh peserta didik (masukan/standar isi), dalam usaha 

membentuk kompetensi lulusan yang diinginkan. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran (proses, 

termasuk metodologi pembelajaran sebagai bagian dari standar proses), supaya ketiga 

kompetensi yang diinginkan terbentuk pada diri peserta didik. Keempat, penilaian kesesuaian 

proses dan ketercapaian tujuan pembelajaran sedini mungkin untuk memastikan bahwa 

masukan, proses, dan keluaran tersebut sesuai dengan rencana. 

  

Dengan konsep kurikulum berbasis kompetensi, tak tepat jika ada yang menyampaikan 

bahwa pemerintah salah sasaran saat merencanakan perubahan kurikulum, karena yang perlu 

diperbaiki sebenarnya metodologi pembelajaran bukan kurikulum. (Mohammad Abduhzen, 

“Urgensi Kurikulum 2013”, Kompas, 21/2 dan “Implementasi Pendidikan”, Kompas, 6/3). 

Hal ini menunjukkan belum dipahaminya secara utuh bahwa kurikulum berbasis kompetensi 

termasuk mencakup metodologi pembelajaran.  

  

Tanpa metodologi pembelajaran yang sesuai, tak akan terbentuk kompetensi yang 

diharapkan. Sebagai contoh, dalam Kurikulum 2013, kompetensi lulusan dalam ranah 

keterampilan untuk SD dirumuskan sebagai “memiliki (melalui mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah, menyaji,  menalar, mencipta) kemampuan pikir dan tindak yang 

produktif  dan kreatif, dalam ranah konkret dan  abstrak, sesuai dengan yang  ditugaskan 

kepadanya.” 

Kompetensi semacam ini tak akan tercapai bila pengertian kurikulum diartikan sempit, tak 

termasuk metodologi pembelajaran. Proses pembentukan kompetensi itu, sudah dirumuskan 

dengan baik melalui kajian para peneliti, dan akhirnya diterima luas sebagai suatu taksonomi. 

  

Pemikiran pengembangan Kurikulum 2013 seperti diuraikan di atas dikembangkan atas dasar 

taksonomi-taksonomi yang diterima secara luas, kajian KBK 2004 dan KTSP 2006, dan 

tantangan Abad 21 serta penyiapan Generasi 2045. Dengan demikian, tidaklah tepat apa yang 

disampaikan Elin Driana, “Gawat Darurat Pendidikan” (Kompas, 14/12/2012) yang 



mengharapkan sebelum Kurikulum 2013 disahkan, baiknya dilakukan evaluasi terhadap 

kurikulum sebelumnya. 

  

Mengatakan tidak ada masalah dengan kurikulum saat ini adalah kurang tepat. Sebagai 

contoh, hasil pembandingan antara materi TIMSS 2011 dan materi kurikulum saat ini, untuk 

mata pelajaran Matematika dan IPA, menunjukkan, kurang dari 70 persen materi TIMSS 

yang telah diajarkan sampai dengan kelas VIII SMP. 

Belum lagi rumusan kompetensi yang belum sesuai dengan tuntutan UU dan praktik terbaik 

di dunia, ketidaksesuaian materi matapelajaran dan tumpang tindih yang tidak diperlukan 

pada beberapa materi matapelajaran, kecepatan pembelajaran yang tidak selaras antarmata 

pelajaran, dangkalnya materi, proses, dan penilaian pembelajaran, sehingga peserta didik 

kurang dilatih bernalar dan berfikir.  

  

Kompetensi Inti 
  

Kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan pun masih memerlukan rencana pendidikan 

yang panjang untuk pencapaiannya. Sekali lagi, teori manajemen mengajarkan, untuk 

memudahkan proses perencanaan dan pengendaliannya, pencapaian jangka panjang perlu 

dibagi-bagi jadi beberapa tahap sesuai dengan jenjang kelas di mana kurikulum tersebut 

diterapkan. 

  

Sejalan dengan UU, kompetensi inti ibarat anak tangga yang harus ditapak peserta didik 

untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan. Kompetensi inti meningkat 

seiring meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. 

  

Melalui kompetensi inti, sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan, integrasi 

vertikal antarkompetensi dasar dapat dijamin, dan peningkatan kemampuan peserta dari kelas 

ke kelas dapat direncanakan. Sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan 

multidimensi, kompetensi inti juga memiliki multidimensi. Untuk kemudahan 

operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua, yaitu sikap 

spiritual terkait tujuan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan kompetensi 

sikap sosial terkait tujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab.  

  

Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran 

mata pelajaran-mata pelajaran yang relevan. Setiap mata pelajaran harus tunduk pada 

kompetensi inti yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, semua mata pelajaran yang 

diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan 

kompetensi inti.  

  

Ibaratnya, kompetensi inti merupakan pengikat kompetensi-kompetensi yang harus 

dihasilkan dengan mempelajari setiap mata pelajaran. Di sini kompetensi inti berperan 

sebagai integrator horizontal antarmata pelajaran. 

  

Dengan pengertian ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak 

mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi inti merupakan kebutuhan kompetensi peserta 

didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi dasar yang akan diserap peserta 

didik melalui proses pembelajaran yang tepat, menjadi kompetensi inti. Bila pengertian 

kompetensi inti telah dipahami dengan baik, tentunya tidak akan ada kritikan bahwa 

Kurikulum 2013 adalah salah dengan alasan pada “Kompetensi Inti Bahasa Indonesia” tidak 



terdapat kompetensi yang mencerminkan kompetensi Bahasa Indonesia, karena memang 

tidak ada yang namanya kompetensi inti Bahasa Indonesia, sebagaimana yang dipertanyakan 

Acep Iwan Saidi, “Petisi untuk Wapres” (Kompas, 2/3). 

  

Dalam mendukung kompetensi inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi 

kompetensi dasar-kompetensi dasar yang dikelompokkan menjadi empat. Ini  sesuai dengan 

rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu dalam kelompok kompetensi sikap 

spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. 

  

Uraian kompetensi dasar sedetil ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran 

tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan, dan 

bermuara pada sikap.  

Kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap bukanlah untuk peserta didik, 

karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihafalkan, tidak diujikan, tapi sebagai pegangan 

bagi pendidik, bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut, ada pesan-pesan sosial dan 

spiritual yang terkandung dalam materinya. Apabila konsep pembentukan kompetensi ini 

dipahami, dapat mengurangi bahkan menghilangkan kegelisahan yang disampaikan L. 

Wiliardjo dalam “Yang Indah dan yang Absurd” (Kompas,  22/2) 

  

Kedudukan Bahasa 
  

Uraian rumusan kompetensi seperti itu masih belum cukup untuk dapat digunakan, terutama 

saat merancang kurikulum SD (jenjang sekolah paling rendah), tempat dimana peserta didik 

mulai diperkenalkan banyak kompetensi untuk dikuasai. Pada saat memulainya pun, peserta 

didik SD masih belum terlatih berfikir abstrak. Dalam kondisi seperti inilah, maka terlebih 

dahulu perlu dibentuk suatu saluran yang menghubungkan sumber-sumber kompetensi, yang 

sebagian besarnya abstrak, kepada peserta didik yang masih mulai belajar berfikir abstrak. 

  

Di sini peran bahasa menjadi dominan, yaitu sebagai saluran mengantarkan kandungan materi 

dari semua sumber kompetensi kepada peserta didik. 

  

Usaha membentuk saluran sempurna (perfect channels dalam teknologi komunikasi) dapat 

dilakukan dengan menempatkan bahasa sebagai penghela mata pelajaran-mata pelajaran lain. 

Dengan kata lain, kandungan materi mata pelajaran lain dijadikan sebagai konteks dalam 

penggunaan jenis teks yang sesuai dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui pembelajaran 

tematik integratif dan perumusan kompetensi inti, sebagai pengikat semua kompetensi dasar, 

pemaduan ini akan dapat dengan mudah direalisasikan. 

  

Dengan cara ini pula, maka pembelajaran Bahasa Indonesia dapat dibuat menjadi 

kontekstual, sesuatu yang hilang pada model pembelajaran Bahasa Indonesia saat ini, 

sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia kurang diminati oleh pendidik maupun peserta 

didik. 

  

Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia yang kontekstual, peserta didik sekaligus dilatih 

menyajikan bermacam kompetensi dasar secara logis dan sistematis. Mengatakan kompetensi 

dasar Bahasa Indonesia SD, yang memuat penyusunan teks untuk menjelaskan pemahaman 

peserta didik, terhadap ilmu pengetahuan alam sebagai mengada-ada (Acep Iwan Saidi, 

“Petisi untuk Wapres”), sama saja dengan melupakan fungsi bahasa sebagai pembawa 

kandungan ilmu pengetahuan. 

  



Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam Rintisan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tapi belum terselesaikan karena desakan untuk 

segera mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. 

Rumusannya berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda dengan kurikulum berbasis 

materi, sehingga sangat dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi tentang bagaimana 

kurikulum seharusnya dirancang. Perbedaan ini menyebabkan munculnya berbagai kritik dari 

yang terbiasa menggunakan kurikulum berbasis materi. Untuk itu ada baiknya memahami 

lebih dahulu terhadap konstruksi kompetensi dalam kurikulum sesuai koridor yang telah 

digariskan UU Sisdiknas, sebelum mengkritik. (***) 

(Suber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) 
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A. Pendahuluan 
Kurikulum dalam bidang pendidikan dan pembelajaran menduduki posisi strategis dalam 

menentukan arah dan ketercapaian tujuan pendidikan, kurikulum menentukan ragam 

kompetensi yang ingin dicapaidari suatu proses pendidikan/ pembelajaran meskipun bukan 

satu-satunya penentu mengingan banyak supporting condition yang perlu diperhatikan. 

Kurikulum dalam interaksinya dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuin 

selalu bersifat dinamis, kurikulum tidak hanya sebagai bagian yang menentukan perwujudan 

masyarakat masa depan sebagaimana dicita citakan bangsa, tapi juga herus selalu mengikuti 

tuntutan perubahan, sehingga perubahan dan atau perbaikan kurikulum merupakan sunnah 

social yang tidak bisa dihindari. Untuk itu lahirnya Kurikulum 2013 merupakan konsekwensi 
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logis meskipun banyak hal yang perlu dikritisi dan dipertimbangkan terutama dalam 

implementasinya di lapangan. 

Lahirnya Kurikulum 2013 tidak terlepas dari kenyataan bahwa mutu pendidikan di Indonesia 

masih relative rendah disbanding beberapa negara lain yang menjadi patok mutu 

(benchmark). Hasil penelitian yang dilakukan secara internasional menunjukan hal tersebut. 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) yang mengkaji (2006) tenang 

kemampuan baca siswa Sekolah Dasar, menunjukan bahwa Indonesia berada dibawah pada 

urutan kelima dari bawah, diatas Qatar,Kuwait, Maroko dan Afrika Utara, ini menunjukan 

bahwa dilingkungan ASEAN saja Indonesia tertinggal. PISA (Programme for International 

Student Assessment) melakukan penelitian secara berkala untuk siswa SMP dan SMA dalam 

reading literacy, mathematics literacy, dan scientific literacy, dalam ketiga hal tersebut 

Indonesia berada dalam kelompok Bawah, demikian juga penelitian yang dilakukan  TIMMS 

(Trends in International Matematics and Science Study) menunjukan hal yang sama bahwa 

siswa Indonesia menduduki posisi bawah, bahkan secara relatif menunjukan penurunan. 

Kondisi ini jelas menimbulkan keprihatinan dan sekaligus dorongan untuk terus berupaya 

meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan, baik terkait dengan sarana 

prasarana, Tenaga Pendidikan, maupun Kurikulum yang belakangan ini menjadi trend 

pendidikan persekolahan di Indonesia, dan Kurikulum 2013 pada dasarnya merupakan upaya 

untuk memperbaiki proses pendidikan/pembelajaran pada jalur pendidikan formal atau 

sekolah.namun demikian implementasinya jelas tidak sederhana, banyak hal yang harus 

dicermati dan dipersiapkan, yang apabila tidak dilakukan maka kurikulum 2013 hanya akan 

menjadi teks tanpa dampak signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia 

B.     Sistem Organisasi Sekolah 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pendidikan/pembelajaran untuk persekolahan dari 

mulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah, dalam konteks system pendidikan di 

sekolah, kurikulum 2013 merupakan perbaikan/perubahan dalam standar isi yang 

berimplikasi pada standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian, jadi 

dilihat dari standar-standar nasional pendidikan yang 8 standar (standar isi; standar proses; 

standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan;  standar sarana dan 

prasarana;standar pengelolaan;standar pembiayaan; standar penilaian pendidikan)  

perubahan terjadi pada 50% standar nasional pendidikan. Meskipun demikian dalam 

implementasinya jelas perubahan perlu dilakukan dalam hal standar lainnya, terutama dalam 

kompetensi Tenaga Pendidik, karena kurikulum bukan sekedar teks, tapi juga konteks, 

dimana Guru akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaannya. 

Interaksi seluruh standar pendidikan dalam konteks organisasi sekolah jelas kompleks, 

banyak factor-faktor yang berpengaruh baik factor internal maupun eksternal sperti 

environmental input, bila digambarkan akan Nampak sebagai berikut : 

  

Gambar 1. Interaksi Organisasi Sekolah 

Dengan memahami interaksi tersebut, maka penerapan Kurikulum baru termasuk kurikulum 

2013 bukanlah hal yang sederhana karena banyaknya factor-faktor efektif yang akan 

menentukan keberhasilannya, apalagi kalu kita melihat makna, peran dan fungsi kurikulum 

dalam pendidikan. 

C.    Konsepsi Kurikulum 



Secara harfiah kurikulum diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh, dalam konteks 

pendidikan kurikulum sering diartikan sebagai  sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh 

untuk mencapai suatu tingkat tertentu (sempit); seluruh usaha untuk merangsang peserta 

didik belajar, baik di dalam kelas, dilingkungan lembaga pendidikan, maupun di luar lembaga 

pendidikan (luas), sementara itu makna Kurikulum menurut Undang-undang No 20 tahun 

2003 ”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. 

Dengan demikian terdapat tiga unsur penting dalam suatu konsep kurikulum yaitu mencakup 

1). Tujuan; 2). Isi dan bahan pelajaran; dan 3). Pendekatan (Model, strategi, metode, skill) 

Kombinasi ketigahal tersebut pada dasarnya tergantung pada pendekatan (McNeil 

menyebutnya konsepsi) terhadap kurikulumdalam arti bagaimana kurikulum dibangun, apa 

dasarnya, apa tujuannya serta bagaimana manajemen pembelajarannya, McNeil (2006) 

menyatakan terdapat empat pendekatan dalam melihat kurikulum yaitu : 

         Humanistic curriculum, melihat kurikulum sebagai hal penting dalam 

membantu siswa menjadi apa yang mereka inginkan, kurikulum menekankan pada 

relevansi personal, perasaan, dan kesuksesan yang sangat mungkin 

         Social reconstruction curriculum, kurikulum dipandang sebagai alat untuk 

mempengaruhi reformasi social 

    Systemic curriculum, melihat kurikulum sebagai penyelarasan tujuan, standar, dan 

bahan belajar dengan menggunakan test untuk menilai hasilnya. 

         Academic curriculum, melihat kurikulum sebagai pengetahuan yang diorganisir 

dengan cara tertentu yang terbaik untuk mempelajari materi tertentu dan untuk 

memperkenalkan siswa dengan berbagai pertanyaan  yang dapat mendorong 

kajian (inkuiri) dalam disiplin akademik. 

Dengan demikian suatu Kurikulum bisa dilihat sebagai Teks yang mencakup Tujuan dan Isi 

bahan pelajaran dalam konsepsi/pendekatan tertentu dan konteks terkait dengan cara dalam 

melaksanakan pembelajaran dimana kurikulum teks ingin diwujudkan. Oleh karena itu 

terdapat kemungkinan yang amat besar gap antara teks dan konteks, mengingat variasi 

kapasitas sekolah dan kompetensi guru serta factor efektif lainnya yang mempengaruhi 

terlaksananya suatu kurikulum Goodland dalam McNeil (2006) mengemukakan 4 level 

kurikulum terdiri dari 

         Ideal curriculum, yaitu kurikulum yang direkomendasikan oleh komite pakar 

tentang perlunya perbaikan kurikulum yang dipandang penting berdasarkan 

pandangan dan nilai tertentu 

         Formal curriculum. Yaitu kurikulum formal yang ditetapkan oleh pemerintah 

berdasarkan hasil kajian pakar, kurikulum ini bias merupakan kurikulum ideal 

atau yang sudah dimodifikasi, namun punya efek mengikat bagi lembaga 

pendidikan di wilayah kewenangannya. 

         Perceived curriculum, yaitu kurikulum odeal/formal yang dipersepsi oleh guru, 

kemudian ditafsirkannya dengan berbagai cara, sehingga bias terjadi atau sering 

hanya terkait sedikit atau kurang tepat dalam memahami level kurikulum di 

atasnya. 

         Operational curriculum, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran di kelas oleh guru, dalam hal ini sering terjadi kesenjangan antara 

apa yang difahami dan dikatakan guru tentang kurikulum dengan apa yang benar-

benar dilakukan di kelas. 



         Experienced curriculum, adalah kurikulum yang dirasakan atau dialami siswa 

dari kurikulum operasional yang diimplementasikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran di kelas 

Semakin jauh levelnya semakin besar kemungkinan kesenjangan/ketidaksesuaian diantara 

level, hal ini menunjukan bahwa implementasi kurikulum memerlukan upaya yang 

memerlukan waktu, pendidikan bukan sulap, pendidikan adalah suatu proses tiada akhir, 

dinamika internal dan interaksi eksternal akan menjadi penentu bagaimana keberhasilan 

implementasi suatu kurikulum 

D.    Kurikulum 2013 
Di Indonesia perubahan atau penggantian Kurikulum secara popular umumnya di dasarkan 

pada dua hal yaitu substansi kurikulum seperti KBK dan KTSP serta kurun waktu dimana 

kurikulum ditetapkan seperti kurikulum 2013. Untuk kurikulum 2013 secara filosofisnya 

memang tidak beda dengan KBK dan KTSP yang mengacu pada faham konstruktivisme 

dengan pendekatan pembelajaran SCL (Student Centered Learning).  

Terlepas dari perubahan Bidang dan Materi Pelajaran serta perubahan waktu, esensi 

kurikulum dalam aspek tujuan makro pendidikan serta aspek yang ingin diwujudkan dalam 

hasil belajar dan kompetensi lulusan tidak banyak berubah (hampir tidak berubah), hanya 

dalam  pendekatan substantive ada pengembangan  yaitu pendekatan scientific, yang 

sebenarnya sudah menjadi cara ilmiah yang umum dalam penalaran ilmiah. Secara umum 

penalaran ilmiah secara dikotomi ada dua yaitu induktif dan deduktif, penalaran induktif 

berawal dari fakta bergerak ke generalisasi/teori, sedangkan penalaran deduktif berawal dari 

kaidah umum/generalisasi/teori untuk kemudian bergerak ke fakta/hal particular. 

Dalam kurikulum 2013pendekatanan ilmiah mengedepankan pendekatan induktif yang dalam 

konteks penalaran dimulai dari hal-hal spesifik kemudian bergerak ke hal-hal umu, ini sudah 

tentu memerlukan kesiapan pada peserta didik dalam mengikuti alur tersebut, penalaran ini 

sebenarnya hanya mungkin kalau peserta didik sudah punya kemampuan berfikir abstrak 

yang secara sederhana usia peserta didik harus menjadi pembatas dalam 

mengimplementasikannya, jadi tidak semua peserta didik dalam jenjang pendidikan siap 

untuk melakukannya, secara umum siawa SD awal pasti akan mengalami kesulitan untuk itu, 

bahkan mungkin juga para Guru masih perlu untuk mendalami dan melatih penalaran 

induktif, sebab keberhasilannya bukan sekedar menghadapkan siswa pada kenyataan atau 

fakta atau masalah yang dihadapi, melainkan memerlukan kemampuan  untuk 

mengkordinasikan hal tersebut ke dalam suatu konsep yang abstrak., sebagaimana terlihat 

dari tahapan pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan dalam Panduan dari 

Kemendikbud (2013) 

 

Gambar 3. Pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran 

Dengan melihat pemaknaan pendekatan scientific dalam kurikulum 2013, Nampak bahwa 

ilmu dipandang sebagai proses abstraksi dan bukan proses verifikasi, padahal metode ilmiah 

merupakan upaya untuk menjadikan kedua cara penalaran sebagai bagian dari kegiatan dan 

sumber ilmu sebagai terlihat dalam proses penelitian, pada tahap awal penelitian memerlukan 

pemahaman akan teori-teori yang bersifat abstraksi darifakta melalui berbagai proses reduksi, 

pengamatan tanpa kerangka penalaran deduktif hanya akan melahirkan pemahaman akan 

berbagai kenyataan yang berserakan, dan bila itu terjadi bukannya kebenaran ilmu yang 

diperoleh namun subjektivitas pengamat yang muncul dan ini akan membuatfungsi ilmu jadi 

kurang atau bahkan tidak bermakna. 

E.     Guru sebagai Kurikulum hidup 



Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka diperlukan pembimbingan yang intensif 

untuk memandu agar pengamatan akan fakta tidak melahirkan chaos pengetahuan dan 

skeptisisme dalam penalaran, dan guru akan menjadi factor penentu dalam keberhasilan 

pendekatan ilmuan pada implementasi kurikulum 2013. Oleh karena itu upaya untuk 

meningkatkan terus kompetensi guru agar mampu menjadi ilmuwan dengan sikap ilmiah 

menjadi hal yang amat mendesak dalam konteks implementasi kurikulum 2013. 

Implikasi dari semua itu, diperlukan upaya pengembangan profesi berkelanjutan agar para 

Guru dapat mengembangkan kemamuannya terkait dengan hal-hal berikut : Pertama, 

kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar/keilmuan (baca: kompetensi 

Profesional), yang mencakup penguasaan bdang ilmu yang diajarkan.  Kedua, meningkatkan 

kemampuan dalam pengembangan pembelajaran (Kompetensi Pedagigik) melalui metode 

serta cara yang tepat dalam mengkonstruksi ilmu, dengan skill yang membawa pada suasana 

ilmiah dan curiosity siswa yang dapat meningkat. Dan keberhasilan semua itu perlu dilandasi 

dengan kepribadian yang edukatif serta kemampuan social yang terus dikembangkan, 

sehingga pembentukan jejaring baik internal maupun eksternal dapat berkembang 

semakinkuat. Dan semua itu hanya bias terjadi apabila guru terus bertumbuh menjadi 

manusia pembelajar karena guru itu adalah Learning Prefesion,dan untuk itu sekolah 

pembelajar menjadi naungan organisasi yang kondusif bagi terwujudnya hal tersebut. 

F.     Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum 2013 

Dalam konteks kepemimpinan Kepala Sekolah, nampaknya arah dari pengembangan SDM 

Kepala sekolah berorientasi pada Manajemen Kinerja berbasis Kompetensi, dimana berbagai 

aktualisasi Kinerja yang harus diperankan oleh Kepala Sekolah mesti dipertahankan dan 

ditingkatkan melalui upaya peningkatan Kompetensi baik secara individu maupun organisasi. 

Hal ini tercermin dari Permen 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah yang di 

dalamnya memuat berbagai Kompetensi yang yharus dimiliki oleh Kepala Sekolah dalam 

menjalankan Perannya sebagai Manajer dan Pemimpin Pendidikan pada suatu Satuan 

Pendidikan. Adapun Kompetensi-Kompetensi tersebut mencakup : 

a. Kompetensi Kepribadian 

1.      Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi 

teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah. 

2.      Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. 

3.      Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala 

sekolah/madrasah. 

4.      Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas 

5.      pokok dan fungsi. 

6.      Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah 

7.      dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah. 

8.      Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

        b.   Kompetensi manajerial 

1.      Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. 

2.      Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan. 

3.      Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

sekolah/madrasah secara optimal. 

4.      Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi 

pembelajar yang efektif. 

5.      Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi 

pembelajaran peserta didik. 



6.      Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia 

secara optimal. 

7.      Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan 

secara optimal. 

8.      Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian 

dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah. 

9.      Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan 

penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 

10.  Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

arah dan tujuan pendidikan nasional. 

11.  Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip  pengelolaan yang 

akuntabel, transparan, dan efisien. 

12.  Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan 

sekolah/madrasah. 

13.  Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah. 

14.  Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan 

program dan pengambilan keputusan. 

15.  Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan 

manajemen sekolah/madrasah. 

16.  Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan 

sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak 

lanjutnya. 

         c.   Kompetensi Kewirausahaan  

1.      Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah. 

2.      Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi 

pembelajar yang efektif. 

3.      Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah. 

4.      Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala 

yang dihadapi sekolah/madrasah. 3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar 

peserta didik. 

        d.    kompetensi Supervisi 

1.      Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

2.      Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

3.      Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 

        e.    Kompetensi Sosial 

1.      Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah 

2.      Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

3.      Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. 

Melihat kompetensi-kompetensi sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat dua unsur yang 

penting untuk dicermati, yaitu unsur yang melekat dalam karakteristik individu dalam 

konteks kehidupan sosial yang menuntut internalisasi dan sosialisasi, serta  unsur yang 



berkaitan dengan kemampuan yang menuntut pada pendidikan dan latihan. Namun meskipun 

demikian keduanya sangat berkaitan dimana yang satu perlu jadi fondasi kepemimpinan dan 

yang lainnya merupakan pengembangan dalam kepemimpinan 

Model Kepemimpinan Kepala Sekolah  sebagaimana terlihat dalam gambar 4 di atas 

dimaksudkan untuk memberi tekanan pada kompetensi supervisi kepala sekolah dalam 

menjalankan peran dan tugasnya sebagai supervisor, hal ini tidak lain karena pelaksanaan 

kurikulum termasuk kurikulum 2013 keberhasilannya amat ditentukan oleh bagaimana kepala 

sekolah menjalankan kepemimpinan instruksional dengan supervisi sebagai instrumen utama 

dalam menjamin terlaksananya proses pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku. Dalam 

kaitan ini diperlukan kemampuan substantif tentang kurikulum 2013 dan kemampuan 

prosedural dalam melaksanakan supervisi. Kemampuan substantif merupakan kemampuan 

utama untuk menjadikan pelaksanaan kurikulum 2013 sesuai dengan ideal kurikulum atau 

paling tidak formal kurikulum, dengan upaya terus menerus untuk makin mendekatinya. atau 

paling tidak terus mendekatinya, dan kemampuan prosedural dimaksudkan untuk menjadikan 

supervisi sebagai bagian dalam mendorong kurikulum yang dipersepsi makin sinkron dengan 

apa yang seharusnya serta menjadikan pengalaman belajar siswa sesuai dengan tujuan dari 

kurikulum 2013 (experienced curriculum). 

Pemahaman yang tuntas akan kurikulum 2013 baik secara ideal maupun formal akan 

menentukan bagaimana level kurikulum lainnya bias berjalan, dalam kontek 

keterlaksanaannya peran penjelasan dan pengarahan serta penyelarasan menjadi amat penting 

agar implementasi kurikulum 2013 dapat berproses sesuai dengan yang diharapkan serta 

dapat menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

kurikulum 2013. Tanpa itu maka sebenarnya kurikulum 2013 hanya akan menjadi dokumen 

yang mati, tanpa dilaksanakan oleh guru sebagai living curriculum serta tanpa disupirvisi 

secara Factual akurat oleh kepala sekolah 
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PERGANTIAN kurikulum  yang rencananya bakal diterapkan tahun ini dianggap tepat dan 

perlu berdasarkan kajian dan analisa dari pemerintah kurikulum sekarang ini sudah dianggab 

tidak relevan lagi terhadap tuntutan kondisi dunia dan bisa juga bahwa kondisi pendidikan di 

Indonesia saat ini tidak dapat mengakomodir terhadap tuntutan zaman.  

Namun  yang perlu untuk diingat dan yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara 

khususnya para aparatur negara yang ada di setiap lini dalam bidang pendidikan baik itu 

dalam tataran pelaksana teknis baik yang dipusat atau di daerah atau unit lain sebagai 



pelaksana adalah mendukung dengan sepenuh hati terhadap upaya pemerintah pusat yakni 

ikut mensukseskan tercapainyanya tujuan pendidikan nasional.  

Dari perjalanan waktu pergantian kuriklulum pendidikan di Indonesia di mulai sejak tahun 

1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006 sebagai Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan(KTSP) sehingga sudah sebanyak sepuluh kali terjadinya perubahan 

kurikulum itu sendiri.  

Namun kehadiran dari semua kurikulum pendidikan di negeri ini  sebenarnya memiliki 

makna hakiki yang sama yakni pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan 

kelansungan Negara yang berdaulat agar selalu tetap utuh,  dengan tatanan rakyat yang 

hidupnya makmur, aman sejahtera. Oleh karena itu bagaimanapun bentuk, isi muatan struktur 

dari kurikulum  setiap kurikulum pada dasarnya memiliki kesamaan meskipun ada beberapa 

perbedaan namun hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyempurnaan terhadap kurikulum 

itu sendiri.  

 

Latar belakang lahirnya kurikulum 2013 
Banyak hal yang melatarbelakangi lahirnya kurikulum 2013, satu hal yang melandasi 

terhadap lahirnya kurikulum baru ini alasanya adalah bahwasanya telah menjadi satu tuntutan 

berkaitan dengan kondisi bangsa dan Negara saat sekarang.  Secara yuridis yang dikatakan 

dalam penjelasan Undang-undang No. 20 tahun 2003, pada bagian umum tertulis ; 1). 

Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang, 2).  

Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi,.jadi kurikulum 2013 

merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis 

tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu di teruskan dengan kurikulum 2006 (KTSP). Jadi 

jelas bahwa perubahan kurikulum pendidikan merupakan suatu tuntutan yang mau tidak mau 

harus tetap dilakukan tinggal penetapan tentang waktu saja. 

Barangkali hal yang perlu untuk dipahami oleh kita semua mengenai landasan dalam 

pengembanagna kurikulum itu sendiri. Hal ini sangat penting unutk diketahui agar tidak 

terjadi salah  menafsirkan tehadap suatu permasalahan. Tiga aspek yang menjadi landasan 

pengembangan kurikulum secara jelas terangkum dalam isi materi uji kurikulum adalah ; 

pertama aspek filosofis yang mencakup filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai 

luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dan kurikulum berorientasi 

pada pengembangan kompetensi. Kedua; aspek yuridis mencakup Rencana Jangka panjang 

(RPJM) pada sektor pendidikan pada INPRES No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Pelaksana Prioritas Pembenagunan Nasional: mengenai penyempurnaan kurikulum dan 

metode dan pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya 

saing dan karakter.  

Ketiga aspek Konseptual: mencakup relefansi, model kurikulum bebasis kompetensi, 

kurikulum lebih dari sekedar dokumen, proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar, 

output belajar dan outcome belajar serta cakupan mengenai penilaian. Jika melihat dari ketiga 

aspek ini maka kita dapat melihat dan juga menilai bahwasanaya apakah pergantian 

kurikulum ini telah memang dirasakan perlu dengan kondisi rill dilingkungan kita masing-

masing disetiap satuan pendidikan. Namun setidaknya jika kita mengetahui dan memahami 

akan ketiga aspek dalam pengembangan kurikilum  diharapkan tidak salah lagi dan mengerti 

bagaimana akan bersikap kelak. 

 

Beberapa perbedaan dalam Kurikulum 2013 



Ada beberapa perbedaan pada kurikulum lama dengan kurikulum tahun 2013. Seperti yang 

tertuang pada rancangan kurikulum 2013 untuk tingkat SD. Pada kurikulum tahun 2006 total 

alokasi waktu yang ditentukan berkisar antara 26 jam untuk kelas 1, 27 kelas 2, 28 kelas 3 

dan 32 untk kelas 4,5, dan 6. Sedangkan pada kurikulum baru tahun 2013 rancangannya 

menjadi 30 jam untuk kelas 1, 32 untuk kelas 2, 34 untuk kelas 3, 36 untk kelas 4,5, dan 6. 

   

Jadi pada dasarnya akan terjadi penambahan jumlah alokasi waktu belajar peserta didik dan 

berarti beban bagi pesera didik akan bertambah. Sedangkan rancangan untuk kurikulun 

tingkat SMP alokasi waktu juga terjadi penambahan beban jam belajar dari total jam belajar 

yang pada kurikulum 2006 sebanyak 32 jam untuk kelas VII, VIII dan IX akan menjadi 38 

jam pada kurikulum 2013. Sedangkan untuk tingkat SMA juga terjadi penambahan alokasi 

waktu jam belajar. Sehingga secara beban belajar bagi peserta didik akan bertambah,  namun 

hal yang harus kita harus disiapkan adalah upaya apa yang dapat diberikan kepada peserta 

didik agar mereka terus merasa tetap nyaman dan terus selalu siap untuk menerima materi 

pelajaran selama proses belajar berlangsung. Sedangkan secara kontens yakni struktur dan 

muatan  serta isi materi pelajaran pada kurikulum tahun 2006 terjadi pula perbedaan pada 

kurikulum tahun 2013 pada tingkat SD.  

Pada kurikulum tahun 2006 mengenai struktur materi masih terlihat adanya terlihat kelompok 

mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran untuk kelas 4,5 dan 6 sedangkan 

pendekatan pembelajaran menggunakan tema  (tematik) diberikan pada kelas rendah yakni 

kelas 1, 2 dan 3. Namun pada kurikulum tahun 2013 untuk tingkat SD pembelajaran 

seluruhnya menggunakan pendekatan  pembelajaran menggunakan tema (Tematik).  

Dengan dasar pertimbangan bahwasanya perkembangan pada anak khususnya usia SD masih 

bersifat holystik, sehingga akan lebih menyulitkan bagi peserta didik jika proses  

pembelajaran dilakuakan dengan menggunakan mata pelajaran yang selama ini di pakai 

secara terpisah atau berdiri sendiri.  

Sedangkan untuk tingkat SMP ada tujuh  rancangan struktur kurikulum diantaranya adalah ; 

Satu, kompetensi yang ditekankan sama halnya dengan SD yakni berdasarkan kompetensi 

yang harus dimiliki peserta didik SMP juga masih dalam ranah sikap, keterampilan dan 

pengetahuan. Dua, menggunakan mata pelajaran sebagai sumber kompetensi dan subtansi 

pelajaran. Tiga, menggunakan pendekatana sains dalam proses pembelajaran (mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, mencipta) semua mata 

pelajaran.  

Empat, meminimumkan jumlah mata pelajaran; TIK menjadi sarana semua mata pelajaran, 

tidak berdiri sendiri muatan local menjadi materi pembahasan seni budaya dan prakarya dan 

mata pelajaran pengembangan diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Lima; IPA dan 

IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science dan integrative social studies, 

bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Enam; Bahasa Inggris diajarkan untuk membentuk 

keterampilan berbahasa.  

Tujuh;  menambahkan 6 jam pelajaran perminggu. Begitu juga untuk tingkat SMA juga 

diusulkan pula rancangan sebagaimana pada tingkat SMP.   

Berkaca dari uji materi rancangan kurikulum tahun 2013 selaku orang yang perduli terhadap 

pendidikan apa yang dapat kita lakukan baik selaku seorang pendidik, orang tua selaku 

anggota komite sekolah, selaku pejabat yang membuat kebijakan dan menentukan arah 

pendidikan di daerah dalam bingkai kacamata positif.  



Dengan hadirnya uji materi kurikulum ini setidaknya dapat dijadikan sebagai ancang-ancang 

terhadap rencana tindakan kedepan demi suksesnya  pendidikan. Hal yang penting untuk di 

ketahui oleh setiap pihak berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang diambil oleh 

pemerintah pusat tentunya tidak akan dapat menjakau sampai ke daerah-daerah untuk 

mendapakan hasil 100 persen.  

Tentunya kondisi-kondisi yang tidak mungkin terjangkau oleh pemerintah pusat dan dapat 

diselesaikan oleh pemerintah  daerah sebagai perpanjanagn tangan pemerintah pusat. 

Sementara setiap daerah yang ada di negeri ini tentunya memiliki perbedaan krakter sehingga 

dapat menjadi batu sandungan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga 

permasalahan ini dapat menjadi kesenjangan antara tujuan dan harapan pendidikan. Jika saja 

kesenjangan-kesenjangan ini dijadikan sebagai celah-celah positif  pemisah dalam dunia 

pendidikan.  

Maka celah-celah ini maka dapat dijadikan sebagai potensi peluang upaya yang dapat 

dilakukan oleh semua pihak  di tingkat daerah. Dengan menempatkan celah sebagai potensi 

dan peluang maka semua orang akan dapat berbuat sesuai dengan peran dan posisi yang 

semestinya sebagai orang yang memiliki peran yang setara dalam pendidikan . Dan mengapa 

kita harus takut dengan kehadiran kurikulum 2013.(*) 

(Sumber: Bangkapos.com, Senin, 14 Januari 2013) 

 

 


