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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kurikulum

Istilah “Kurikulum” secara  Harfiah  berasal dari bahasa latin

Criculate, yang berarti bahan pelajaran.1 Namun  ada  juga  yang

mengatakan berasal dari bahasa Prancis Courier, yang berarti berlari

digunakan dalam dunia Atletik.2

Kata kurikulum selanjutnya menjadi istilah yang digunakan untuk

menunjukkan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dalam

mencapai gelar suatu ijazah.3 Pengertian ini sejalan dengan pandapat Crow

and Crow yang menyatakan bahwa kurikulum adalah rencana pengajaran

yang disusun secara sistimatis diperlukan untuk menjadi syarat suatu

program pendidikan tertentu.4

Di  Indonesia  istilah  “Kurikulum”   bolah  dikatakan  baru

menjadi  populer sejak tahun   lima puluhan,  yang  dipopulerkan  oleh

mereka  yang  memperoleh  pendidikan di Amerika Serikat.  Kini  istilah

1Istilah kurikulum semula berasal dari istlah yang dipergunakan dalam dunia atletik
curire yang berarti berlari. Istilah ini hubungannya dengan kata corear yang berarti
penghubung atau seseorasng yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang atau tempat
lain. Seorang kurir haruas menempuh perjalanan untuk mencapai suatu tujuan, maka kemudian
kurikulum diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh. Lihat S. Nasution, Azas-azas
Kurikulum, bandung Jemmars, 11980, hal 5

2Noah Webster, Webster New Twontenth Century Dictionary, (Unabrigde: William
Collin Publisher, 1980), hlm. 447

3Umar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),
hlm.16

4Crow and Crow, Pengantar Ilmu Pendidikan, Edisi III,  (Yokyakarta: Rake Sarasin,
1990), hlm. 75
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itu  telah  dikenal  orang  di  luar  pendidikan,  sebelumnya yang  lazim

digunakan  adalah “Rencana Pelajaran” pada  hakikatnya  kurikulum sama

artinya  dengan  Rencana Pembelajaran.5

Selanjutnya pengertian kurikulum berkembang sejalan dengan

perkembangan teori dan praktek pendidikan, dia juga bervariasi sesuai

dengan aliran  dan  teori  pendidik yang  dianutnya.,  Menurut  pandangan

lama  kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran harus disampaikan

guru atau dipelajari oleh siswa.

Anggapan ini telah lama sejak Zaman Yunani Kuno, dalam

lingkungan atau hubungan tertentu pandangan ini masih dipakai sampai

sekarang sebagaimana “A rececaourse of subjec matter to be mastered.”6

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan

dunia pendidikan,  pandangan tradisional mengenai pendidikan mulai

ditinggalkan karena dianggap  terlalu  sempit  dan  terbatas. Sylor dan

Alexander dalam bukunya Curriculum  Planing manyatakan  bahwa

kurikulum bukan memuat sejumlah mata pelajaran, akan tetapi termasuk

pula didalamnya segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.7 Ini lebih ditegaskan oleh Ronald C Doll  bahwa kurikulum

tidak hanya menunjukkan adanya perubahan dari isi kepada proses,

5Ibid, hal 2
6Robert S Zais, Curriculum Principles And Foudations, (New York:  Harper & Row

Publisher, 1976), hlm 7
7Sylor And Alexander, Curriculum Planning: For Better Teacing And Leraning,

(USA: Holt Rinechart And Winston, 1954), hlm.50
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tetapi juga menunjukkan adanya perubahan lingkup, dari konsep yang

sangat sempit kepada yang lebih luas.8

Banyak orang tua bahkan guru-guru jika ditanya tentang kurikulum

akan memberi jawaban sekitar bidang studi atau mata pelajaran lebih

khusus kurikulum diartikan hanya sebagai isi pelajaran. Pendapat-

pendapat yang muncul selanjutnya telah beralih  dari pada menekankan

kepada isi lebih memberikan tekanan pada pengalaman  belajar. Menurut

Caswel  dan Camphel dalam buku mereka yang terkenal Curriculum

Development mengatakan bahwa kurikulum  adalah perubahan penekanan

pada pengalaman,9

Menurut  Jhonson  mengajukan  konsep kurikulum yang sangat luas

seperti  yang dikemukakan  oleh Ronadl Doll,  menurut  pengalaman akan

muncul apabila terjadi interaksi  siswa dengan lingkungannya, interaksi ini

bukan kurikulum tetapi pengajaran, kurikulum hanya  menggambarkan

atau  mengantisifasi pengajaran.10

Kurikulum  juga sering dibedakan antara kurikulum sebagai rencana

(Curriculum Plan) dengan kurikulum yang fungsional, Beaucham George

lebih memberikan  tekanan  bahwa kurikulum  adalah suatu  rencana

pendidikan  atau pengajaran.  Sedangkan  kurikulum  yang dioperasikan di

8Ronald C Doll, Curriculum Improment, Decicion Making And Proses, (Inc Boston:
Aylyn & Bacon, 1974), hlm.22

9Caswel  dan Camphel, Curriculum Development , (UK: Blackwell Publisher,
Oxford.,1935), hlm. 22

10Johnson Mourizt, Intencionality In Education, (New York: Center For Curriculum
Research, 1977), hlm.130



21

kelas adalah kurikulum fungsional (Functioning Live or operative

Curriculum).11

Smith yang dikutip oleh Nugriantoro mengatakan bahwa kurikulum

adalah “A sequence of potencial experiencies it set up in the school for the

purposes of diciplining children and youth in groups way of thinking and

acting”. Yaitu  “ sebuah rangkaian pemberian pengalaman keterampilan

yang diatur oleh sekolah untuk memberikan keterampilan kepada anak dan

remaja dalam mengembangkan cara berfikir dan bertindak”12

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 (pasal 1) tentang system

Pendidikan Nasional, kurikulum didefinisikan sebagai “Seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar“.

Lebih lanjut dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2003

menyebutkan bahwa : kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis

pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

memperhatikan :

1. Peningkatan iman dan takwa

2. Peningkatan akhlak mulia

3. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik

4. Kerargaman potensi daerah dan lingkungan

5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

11Beaucham George, A Curriculum Theory, (Wilmette, Illionis: The KAGG Pres.
1975), hlm.6

12Burhan Nugriontoro, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah: sebuah
Pengantar Teoritis dan pelaksanaan, (Yokyakarta: BPFE, 1988), hlm.4
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6. Tuntutan dunia kerja

7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

8. Dinamika perkembangan global, dan

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kurikulum dalam pendidikan Islam, menurut O.M.T. Syaibany

merupakan  suatu jalan  terang yang  dilalui  pendidik terhadap anak didik

unutk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka.

Kurikulum dalam Bahasa Arab diterjemahkan dengan pendekatan Manhaj

yang  bermakna jalan terang atau jalan terang yang dilalui manusia

diberbagai bidang kehidupan (Al-Syaibany, 1979:78). Manhaj ini adalah

pengertian kurikulum dalam arti yang sempit sampai abad ke 19. Bila

dikaitkan dengan filsafat dan sistim  pendidikan islam, kurikulum

pendidikan islam mengandung makna sebagai suatu rangkaian program

yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar  secara sistimatis dan berarah

tujuan serta menggambarkan cita-cita ajaran Islam.13

Pengertian   kurikulum  yang terakhir  ini sejalan  dengan   pendapat

Hasan  Langgulung  yang mengatakan bahwa kurikulum adalah  sejumlah

pengalaman  pendidik,  kebudayaan sosial, olahraga dan kesenian  baik yag

berada  diluar dan dalam kelas kemudian dikelola oleh sekolah.14

Perbedaan pendapat diatas nampak dari sumber pelajaran yang

termuat  dalam  kurikulum,  jika  sebelumnya  kurikululum hanya terbatas

13ABdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek, (Yokyakarta:Ar-
Ruzzmedia, 2011), hlm.206

14Hasan Langgulung, Azas-Azas Pendidikan Islam, Cet I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna,
1987), hlm 483-484
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kepada kegiatan pengajaran yang terdapat diluar kelas,  maka

pengembangan berikutnya pendidikan dapat pula memanfaatkan beberapa

sumber pengajaran yang terdapat diluar kelas seperti perpustakaan,

museum,  majalah,  surat kabar,  siaran televisi  dan siaran radio.  Dengan

cara  seperti ini  peserta didik dapat terus mengembangkan kemajuan  ilmu

pengetahuan dan lain-lain yang terjadi diluar sekolah.

S.Nasution menjelaskan bahwa defenisi kurikulum hendaknya

jangan terlampau  luas sehingga  menjadi  kabur dan tak funsional. Dia

berpendirian  bahwa  kurikulum  adalah A Plan for laerning, maksudnya

kurikulum   harus  tahu   tujuan  dan apa  yang  dapat  dicapai  dalam

kondisi bagaimana  sehingga  tercapai  proses belajar  mangajar  yang

efektif.15

Dilain  pihak  kurikulum  jangan  pula  terlalu sempit tafsirannya.

Luasnya  pengertian  kurikulum  antara  lain  disebabkan  kian

bertambahnya  beban  dan  tugas yang   dibebankan   kepada  sekolah,

yang seharusnya  dipikul  oleh  badan-badan lain.  Karena itu praktisi

pendidikan menginginkan agar tugas sekolah dibatasi pada  tugas yang

utama,  dimana  para orang  tua  tidak  bisa  melakukan  tugas  ini.

Pada  prinsipnya  para  pendidik  belum  sepakat  menerima defenisi

kurikulum  yang  sempit  karena  manusia senantiasa mempunyai kebulatan

yang  mengandung  aspek kognitif  (intelek),  afektif (perasaan)  maupun

psikomotor  (keterampilan).  Banyak  lembaga yang akan  mengembangkan

15S.Nasution, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Citra Aditya, 1993), hlm.10



24

kurikulum harus  lebih dahulu menentukan  apa tafsiran  tentang

kurikulum,  hal ini akan  berkaitan  erat dengan  persiapannya  tentang

tujuan  pendidikan,  hakikat   manusia dan masyarakat yang  bertalian  erat

dengan  falsafah   seseorang.  Masyarakat industri  atau  agraris,

masyarakat  modern  atau  tradisional,  daerah  pegunungan   atau

kepulauan,  metropolitan atau pertanian,   masing-masing  berbeda

kurikulumnya  agar  relevan  dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Berdasarkan beberapa  pendapat  pakar  diatas dapat disimpulkan

bahwa  kurikulum  adalah  rencana  pengajaran  dan  sebagai  suatu sistem

yang merupakan  bagian dari  persekolahan dan berisi ; Tujuan yang  ingin

dicapai,  bahan  yang  akan  diajarkan,  alat-alat  pengajaran dan jadwal

waktu pengajaran.

a. Pengembangan  Kurikulum

Istilah pengembangan dapat diartikan sebagai perubahan,

pembaharuan, perluasan dan sebagainya. Dalam pengertian yang lazim,

pengembangan berarti suatu kegiatan ang menghasilkan cara baru setelah

diadakan penilaian serta penyempurnaan-penyempurnaan seperlunya. 16

Pengembangan kurikulum mempunyai makna yang cukup luas.

Pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama

sekali baru (curriculum construktion),  bisa juga menyempurnakan

kurikulum yang telah ada (curriculum improvement). Selanjutnya beliau

16 Tim Peneliti Balai LITBANG agama Jakarta, Pengembangan kurikulum PAI  di
sekolah unggulan, Jakarta: BALITBANG agama , 2013
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menjelaskan, pada satu sisi pengembangan kurikulum berarti menyusun,

seluruh perangkat kurikulum mulai dari dasar-dasar kurikulum, struktur

dan sebaran mata pelajaran, garis-garis besar program pengajaran, sampai

dengan pedoman-pedoman pelaksanaan (macro curriculum). Pada sisi lain

berkenaan dengan penjabaran kurikulum (GBPP) yang telah disusun tim

pusat menajadi rencana persiapan-persiapan mengajar yang lebih khusus,

yang dikerjakan oleh guru-guru disekolah, seperti penyusunan rencana

tahunan, caturwulan,  serta satuan pelajaran (micro curriculum).17

Istilah Pengembangan selalu dikaitkan dengan peningkatan yang

telah direncanakan secara baik agar hasil yang diperoleh sesuai dengan

tujuan. kata pengembangan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan

rencana meningkatkan hasil sebuah lembaga atau sistem. Pada kajian

ini arti pengembangan diarahkan dalam konsep Pengembangan Kurikulum.

Setiap Perencanaan dan Pelaksanaan Proses pencapaian tujuan bidang

kependidikan termasuk pengembangan kurikulum. Proses pengembangan

Kurikulum dipengaruhi oleh  berbagai faktor seperti  faktor  Politik,

Sosial budaya,  Ekonomi,  Ilmu pengetahuan serta Teknologi. 18

17 Wina sanjaya. kurikulum dan Pembelajaran  teori dan praktek pengembangan
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) (Jakarta:Prenada Media Group, 1990) , hlm .77

18 Suparlan, Op Cit, hlm.80
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Menurut Nasution (1980: 3) pengembangan kurkulum dilakukan

dengan mempertimbangkan komponen (a) tujuan (b) bahan pelajaran  (c)

proses belajar mengajar (d) penilaian. 19

Undang-Undang No.20 tahun 2003 menggariskan “Pengembangan

kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 36 ayat 1). Lebih

lanjut, “ Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan

dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan

pendidikan, potensi daerah dan siswa (pasal 36 ayat 2). Selain itu, dalam

pasal 38 ayat 2 UU tersebut menyatakan “Kurikulum pendidikan dasar dan

menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok

atau satuan pendidikan dan  komite sekolah/madrasah di bawah coordinator

dan supervise dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan

menengah”.

Yang dimaksud pengembangan kurikulum yang dibahas disini

adalah menyempurnakan kurikulum yang telah ada (curriculum

improvement). Artinya penjabaran kurikulum (GBPP) yang telah disusun

tim pusat dirancang menjadi rencana persiapan-persiapan mengajar yang

lebih khusus, yang dikerjakan oleh guru-guru disekolah, seperti

penyusunan rencana tahunan, caturwulan,  serta satuan pelajaran yang

dilakukan oleh para pengembang kurikulum terutama oleh (stakeholders)

19 Nasution, S., Mengajar dengan sukses, Jakarta: Bumi Aksara 1980 hlm .12
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yaitu sekolah dan komite sekolah secara profesional dalam

merencanakan, mengelola, dan melaksanakannya, terutama yang berkaitan

dengan konten penelitian dalam  tesis ini  yaitu  pengembangan kurikulum

muatan lokal.

Proses pengembangan kurikulum dapat dilihat pada gambar berikut

ini :

Gambar 2.1 : Proses pengembangan kurikulum

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan

kurikulum dimulai dari  kegiatan perencanaan yang diawali dengan ide-ide

yang tuangkan dalam program. Ide-ide tersebut dapat berasal dari visi dan

misi sekolah, tujuan pendidikan, kebutuhan stakeholders (siswa,

PEGALAMAN

IDE

PERENCANAAN EVALUASII M P L E M E N T A S I

SILABUS

PROGRAM HASIL

E V A L U A S I
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masyarakat dan alumni), hasil evaluasi kurikulm sebelumnya, tuntutan

perkembangan iptek dan zaman serta pendapat pakar-pakar pendidikan.

Selanjutnya ide-ide itu dikembangkan  dalam sebuah kurikulum sebagai

dokumen dalam bentuk perangkat pembelajaran intrakurikuler dan

ekstrakurikuler serta evaluasi pembelajaran sehingga hasil evaluasi dapat

digunakan dalam rangka penyempurnaan atau pengembangan kurikulum

berikutnya. 20

Pihak yang berperan dengan pengembangan kurikulum di satuan

pendidikan yaitu administrator kependidikan, ahli pendidikan, ahli

kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, dan orang tua peserta didik

serta tokoh-tokoh masyarakat.21 Dalam proses pengembangan kurikulum,

keterlibatan  unsur-unsur  ketenagaan  tersebut  sangat penting, karena

keberhasilan suatu isitem dan tujuan pendidikan merupakan  tanggung

jawab bersama pada semua tahapan kurikulum, yaitu  perencanaan,

pengembangan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan  perbaikan kurikulum.  Berikut

adalah deskripsi tugas dan wewenang pihak-pihak yang terkait dalam

pengembangan kurikulum yaitu :

1. Administrator Pendidikan

Para Administrator Pendidikant terdiri dari direktur bidang

pendidikan, kepala Kantor wilayah kabupaten dan kecamatan, serta kepala

20 Nasution, S., Op Cit, hlm. 15
21 Nana Syaodih Sukmadinata, Op, Cit, hlm .158
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sekolah. Bertugas menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar

program inti kurikulum.

2. Peranan para ahli

Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan

tuntutan kehidupan masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh

perkembangan konsep-konsep dalam ilmu maka, ini merupakan tugas para

ahli bidang pendidikan.

3. Peranan guru

Guru memegang peranan yang sangat penting sebagai perencana,

pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya, juga penterjemah

kurikulum yang datang dari atas. Keberhasilan belajar mengajar  antara lain

ditentukan oleh kemampuan profesional dan pribadi guru.

4. Peranan orang tua

Orang tua juga mempunyai peranan dalam pengembangan

kurikulum.  Peranan mereka dapat penyusun kurikulum dan juga sebagai

pelaksana kurikulum, meskipun hanya tidak semua bisa ikut tapi hanya

terbatas beberapa orang dan itu mewakili mereka semua.

5. Peranan masyarakat

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan

peserta didik untuk hidup dalam masyarakat sebagai agen dan bagian

masyarakat sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana sekolah

tersebut berada.22

22Ibid, hlm .158
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6. Peranan siswa

Siswa merupakan tanggung jawab pendidik untuk  mendidik,

membimbing mereka, sehingga siswa termotivasi belajar,  berani

mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dalam

lingkungan sekolah seperti  kegiatan (OSIS), Pramuka, PMR dan

sebagainya.

b. Azas-Azas Pengembangan Kurikulum

Secara  teoritis  setiap  kegiatan  yang  dilakukan seharusnya ada

sesuatu azas atau dasar yang   melandasi  dilakukannya  kegiatan tersebut,

atau dengan kata lain adanya azas yang manjadi pertimbangan kegiatan

tersebut. Demikian juga dengan penyusunan kurikulum S. Nasution dalam

karyanya azas-azas Pengembangan kurikulum menyebutkan ada empat

azas yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum yaitu :

a. Azas  Filosofis

Secara harfiah  filosofis (filsafat)  berarti “ cinta akan

kebijakan” (love of wisdom), secara akademik filsafat berarti upaya untuk

menggambarkan  dan menyatakan  suatu pandangan yang sistimatis dan

komprehensif tentang alam semesta dan kedudukan manusia  didalamnya.23

Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik

dan terdidik untuk mencapai tujuan pendidikan.  Didalam  interaksi

23Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 39
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tersebut  terlibat isi yang  diinteraksikan serta proses bagaimana  interaksi

tersebut  berlangsung.

Dasar  filosofis  mencakup dua masalah, yaitu filsafat dan

tujuan pendidikan.  Menurut Donal Butler,  1) philosophy is primary and

basic to an educational  philosophy,  2) philosophy is the flower not root of

education, 3) educational philosophy is an independent discipline which

might benefit from ( contact with general philosophy,  but this contact is

not essential  4) philosophy and the theory of educationis one .24

Filsafat  memberi arah dan methodologi terhadap praktek dan

tujuan  pendidikan,  sedangkan  praktek  pendidikan  memberikan  bahan-

bahan  bagi pertimbangan filosof,  keduanya  sangat berkaitan  erat bahkan

menjadi satu.

Para filosof umumnya memandang filsafat umum sebagai dasar

filsafat pendidikan, Dewey umpamanya mempunyai pandangan yang sama

dengan Butler, yang menyebutkan bahwa filsafat dan filsafat pendidikan

adalah  sama,  sebagaimana  pendidikan menurut Dewey sama dengan

kehidupan.25 Menurut John Dewey pendidikan adalah suatu  proses

pembentukan  kemampuan  dasar  yang  fundamental,  baik yang ,

menyangkut  daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional)

menuju  kearah tabiat  manusia,  dengan  demikian, objek pendidikan  yang

24Donal Butler, Curriculum Improvement, (Decision Making and Process, Alyyin And
Bacon), Inc,1997, hlm. 12

25Nana Syaodih Sukmadinata, Op Cit, hlm. 40
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paling utama dan pertama adalah manusia, objek filsafat  juga manusia

persamaan objek ini  menimbulkan  pemikiran dan disiplin ilmu baru yaitu

filsafat pendidikan.26

Setiap negara  mempunyai filsafat yang berbeda-beda antara

satu  dengan yang lainnya.  Untuk  melestarikan  nilai-nilai,  cita-cita  atau

ide-ide yang merupakan ajaran filsafat tersebut mestilah melalui

pendidikan. Disinilah  filasafat suatu bangsa akan sangat mewarnai tujuan

pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan

b. Azas  Psikologis

Dasar Psikologis juga merupakan azas yang penting dan harus

diperhitungkan dalam kegiatan penyusunan kurikulum, dalam hal itu

menyangkut Psikologi belajar dan Psikologi perkembangan.

1. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang

bagaimana peserta didik melakukan perbuatan belajar, belajar

adalah sebuah proses perubahan tingkah laku baik berbentuk

pengetahuan, keterampilan, sikap atau niali-nilai karena adanya

interaksi individu dengan lingkungan.

2. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak

masa konsepsi,  yaitu  masa  pertemuan  spermatozoid  dengan sel

telur sampai dengan dewasa.

26 Zainal Arifin, Op Cit, hlm. 48
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Syaodih menjelaskan perkembangan tentang individu diperoleh

melalui study Longitudinal psiko analitik, sosioligoc atau studi kasus, studi

longitudinal menghimpun informasi tentang perkembangan individu

melalui pengamatan dan pengkajian perkembangan. Psiko analitik lebih

banyak diarahkan  mempelajari  perkembangan anak pada masa

sebelumnya. Kemudian ada tiga teori pendekatan tentang perkembangan

individu: pertama pendekatan pentahapan, (stake approach), kedua

pendekatan diferencial, ketiga pendekatan  inisiatif.27

Dari penjabaran tentang psikologi belajar dan psikologi

perkembangan  diatas dapat  disimpulkan  bahwa keduanya mempunyai

keterkaiatan yang  sangat  erat  dengan  pengembangan  kurikulum.

c. Azas Sosiologis

Setiap lingkungan masyarakat masing-masing mempunyai sistem

sosial budaya yang berbeda-beda, sistem ini mengatur pola kehidupan dan

pola hubungan antar anggota masyarakat, sistim sosial budaya perkotaan

berbeda dengan sosial pedesaan, daerah pesisir berbeda dengan daerah

pegunungan, dipusat  perindustrian berbeda dengan daerah pertanian,

kepulauan berbeda dengan  daratan, budaya satu priode juga berbeda

dengan priode yang lainnya.

Mengingat anak hidup dalam masyarakat, maka mereka harus

dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat dengan dibekali kemampuan dan

27 Ibid, hlm. 46
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keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu mereka perlu

dibekali dengan  norma-norma  dan  nilai-nilai,  perbedaan  ini harus

dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum.

d. Azas Organisatoris

Organisasi  kurikulum  dalah suatu pola atau  bentuk  bahan

pelajaran  yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi

kuriklum berkaitan erat dengan dasar-dasar pembinaan kurikulum, tujuan

program pendidikan yang akan dicapai dan menentukan bahan pelajaran

yang akan  disampaikan  kepada peserta didik ( termasuk  didalamnya

urutan  dan cara penyajian bahan pelajaran).  Jadi  organisasi  kurikulum

akan  sangat  menentukan  proses  pendidikan yang akan dilaksanakan.

Model  organisasi  kurikulum  dalam  dunia  pendidikan yang paling

banyak  dikenal  dan  sangat luas pemakaiannya ada tiga tipe yaitu :

1. Sparate subject curriculum 2) Corelated curriculum 3) Integrated

curriculum.28

Dari ketiga bentuk organisasi kurikulum itu, masing-masingnya

memiliki keistimewaan dan keunggulan yang berbeda. Namun sebenarnya

ketiga organisasi kurikulum itu hendak mencapai tujuan proses pendidikan

secara efektif dan efisien.

Supareted subjec curriculum sebagai organisasi kurikulum tertua

Memiliki keunggulan sebagai berikut: 1) Bahan pelajaran disajikan secara

28 S. Nasution, Op Cit, hlm. 176
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logis dan sistematis, 2) Organisasi kurikulum sederhana, 3) mudah

direncanakan dan dilaksanakan Kurikulum mudah dirubah dan dinilai 4)

Kurikulum mudah dilaksanakan oleh guru

Namun demikian jenis organisasi kurikulum ini tujuannya sangat

sempit dan terbatas, karena kurikulumnya hanya memuat pengalaman-

pengalaman manusia masa lampau.

Sedangkan model Organisasi Integrated curriculum. Bentuk-bentuk

pelajaran digabungkan dan meniadakan batas-batas antara  berbagai mata

pelajaran dan penyajian mata pelajarannya dalam bentuk unit. Dalam

bentuk organisasi ini memiliki banyak kelemahan, yang paling mendasar

adalah kesiapan guru, peserta didik dan alat-alat pendidikan yang tidak

memadai untuk melaksanakan model kurikulum ini. Padahal jika

sebenarnya model kurikulum ini dapat dilaksanakan dengan baik, akan

dapat menghasilkan  pengetahuan yang     konprehensif     bagi peserta

didik dan  sekaligus membentuk cara berfikir kritis dan  analitis.29

Integrated curriculum pada dasarnya menggabungkan pelajaran-

pelajaran yang ada , ini dilakukan dengan mengkorelasikan beberapa mata

pelajaran seperti ilmu Sosial dann Bahasa. Akan tetapi kelemahannya,

organisasi kurikulum  ini menghasilkan peserta didik yang hanya memiliki

pengetahuan yang umum saja dan  tidak  sistimatis. Karena     pengetahuan-

29 Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum Di Sekolah, (Bandung: Cet II Sinar
Baru, 1992), hlm.113
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pengatahuan  yang disampaikan  seorang guru sifatnya sangat umum

sehingga  memberi  pemahaman pada peserta didik mengambang.

Organisasi kurikulum dipandang sebagai salah satu faktor yang

paling penting yang  menentukan  bagaimana kurikulum belajar akan

berlangsung. One of the most potents factor in determinis haw learning

procees.30 Setiap  organisasi kurikulum mempunyai kebaikan tetapi tidak

lepas dari kekurangan, bermacam-macam kurikulum dapat disajikan di

sekolah, azas ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana

materi disajikan.

Dari berbagai uraian  diatas dapat  disimpulkan bahwa azas filosofis

berperan  sebagai  penentu  tujuan umum  pendidikan, sedangkan azas

psikologi berperan memberi berbagai prinsip-prisip tentang perkembangan

peserta  didik dalam berbagai aspeknya. Serta cara menyampaikan bahan

pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan

tahap perkembangannya.

Taomy Al Syaibani dalam buku Filsafat pendidikan Islam

menambahkan  Azas Agama disamping azas-azas yang telah disebutkan

diatas, azas kurikulum menurutnya meliputi : Azas Agama, Filsafat,

Psikologi dan kemasyarakatan. Penambahan azas agama tersebut

membedakan antara kurikulum secara umum dengan penyusunan

30Hilda Taba, Curriculum Development Theori And Practice, (New York: Horcort,
Brace And World Inc, 1962), hlm. 290
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kurikulum islam.31 Hal ini dimaksudkan agar kurikulum disusun relevan

dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, azas tersebut merupakan

bagian yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat dalam

menyusun kurikulum.

c. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum

Ada  beberapa  prinsip umum dan prinsip khusus dalam pengembangan

kurikulum, adapun prinsip-prinsip  umum yaitu:

a. prinsip Relevansi, prinsip ini terbagi dua yaitu relevan keluar

maksudnya tujuan, isi dan proses belajar dan mengajar yang tercakup

dalam kurikulum hendaknya relevan  dengan kebutuhan perkembangan

masyarakat.32 Relevan kedalam kurikulum itu sendiri. Yaitu ada

kesesuaian dan konsisten  antara  komponen-komponen  kurikulum

dengan tujuan, isi, proses penyampaian dan penilaian. Relevansi

internal ini menunjukkan keterpaduan kurikulum.

b. prinsip fleksibilitas, artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan

sesuai dengan kondisi yang ada. Penyusunan kurikulum harus

memberikan ruang gerak pada tenaga pendidik untuk mengembangkan

program pengajaran sesuai kondisi sekolah tersebut, sedangkan bagi

peserta didik kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan

program pilihan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik.33 S.

31Omar Muhammad Taomy Al-Syaibani, Falsafah Tarbiyah Al-Islamiyah,
(Jakarta:Terj, Hasan Langgulung, Bulan Bintang), hlm. 525-541

32Nana Syaodih Sukmadinata, Op Cit, hlm. 150
33Ibid , hlm. 41
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Nasution menambahkan perlu adnya fokus bahan pelajaran yang

terpadu berupa konsep, prinsip  masalah  yang membuka kemungkinan

menggunakan berbagai disiplin Fungsional.

c. Prinsip Kontiniutas,  yaitu  perkembangan dan proses belajar mengajar

anak   berlangsung  secara kontiniutas,  tidak  terputus-putus atau

terhenti  bertautan  antara  berbagai  mata  pelajaran dengan

penglaman-pengalaman  yang  terkandung  dalam  kurikulum begitu

juga bertautan antara kurikulum dengan kebutuhan peserta didik,

kebutuhan  masyarakat,  tuntutan   zaman   tempat  peserta didik berada.

Dengan  kontiniutasnya  tersebut  akan  menjadi  bahan pelajaran selalu

meningkat keleluasan dan dalamannya. 34 Pengembangan kurikulum

perlu dilakukan secara serempak dan bersama-sama,  perlu  ada

komunikasi  antara  pengembang  kurikulum  tingkat bawah  sampai ke

tingkat yang lebih tinggi agar terjaga kesinambungan kurikulum di

semua tingkat pendidikan.

d. Praktis dan efektif,  perlu  diperhatikan  oleh   pengembang  kurikulum

yaitu  praktis dan  efektif,  mudah   dilaksanakan,  walaupun

menggunakan  alat-alat  yang  sederhana  dan  biasa  yang murah tetapi

dapat menghasilkan pendidikan yang baik.35

Walaupun  kurikulum  harus  murah tetapi keberhasilannya

harus tetap diperhatikan, keberhasilan tersebut baik kualitas atau

kuantitas, betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum kalau

34S.Nasution, Pengembangan  Kurikulum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.
121.

35Sukmadinata, Op Cit, hlm .164
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kebutuhan  peralatan-peralatan dan keahlian yang sangat terbatas maka

kurikulum  tersebut  tidak  praktis  dan sukar untuk dilaksanakan dalam

keterbatasan baik waktu,  biaya, alat maupun personalia. Kelima

prinsip tersebut perlu dipahami  dengan baik dan berkesinambungan

antara pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan.

Sedangkan prinsip-prinsip khusus dalam  pengembangan

kurikulum  berkenaan   dengan   penyusunan  Tujuan, Isi,  pengalaman

belajar,  dan  penilaian  sebagaimana  uraian  dibawah   ini :

a. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan.

Tujuan menjadi pusat   kegiatan dan arah semua kegiatan

pendidikan, mencakup tujuan yang  bersifat umum atau jangka

panjang,  jangka  menengah dan  jangka  pendek (tujuan Khusus)

perumusan tujuan pendidikan bersumber  pada :

1) Ketentuan  dan  kebijakan pemerintah,  yang  dapat

ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga  negara

mengenai tujuan, dan strategi  pembangunan  termasuk

didalamnya pendidikan.

2) Survei mengenai persepsi orangtua/masyarakat tentang

kebutuhan mereka yang dikirim melalui  angket atau

wawancara dengan mereka.
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3) Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang

tertentu  dihimpun  melalui angket, wawancara, observasi,

dan  dari  berbagai   media  masa.

4) Survei tentang manpower

5) Pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama

6) Penelitian

b. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan.

Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan

pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu

mempertimbangkan beberapa hal :

1) Perlu penjabaran tujuan pendidikan/pengajaran ke dalam

bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana

2) Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap,

dan keterampilan

3) Unit-unit  kurikulum harus  disusun  dalam  urutan  yang

logis dan sistimatis.  Ketiga  ranah belajar pengetahuan,

sikap, dan keterampilan diberikan secara simultan dalam

urutan   situasi  belajar.  Untuk hal  tersebut  diperlukan  buku

pedoman guru yang memberikan penjelasan tentang

organisasi  bahan dan  alat  pengajaran secara lebih

mendetail.
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c. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan porses belajar mengajar.

Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Metode/teknik belajar-mengajar yang digunakan cocok

untuk  mengajarkan  bahan pengajaran.

2) Metode/teknik  memberikan  kegiatan yang berfariasi

sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa.

3) Metode/teknik  memberikan urutan kegiatan yang

bertingkat-tingkat.

4) Metode/teknik  tersebut dapat  menciptakan  kegiatan

untuk  mencapai  tujuan  kognitif,   afektif dan

psikomotor.

5) Metode/teknik  tersebut lebih mengaktivkan siswa, atau

guru atau kedua-duanya.

6) Metode/teknik  tersebut mendorong berkembangnya

kemampuan baru.

7) Metode/teknik  menimbulkan  jalinan kegiatan belajar

disekolah dan dirumah, juga mendorong penggunaan

sumber yang ada dirumah dan di masyarakat.

8) Untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan

belajar  yang menekankan “Learning by doing” di

samping “Learning by seeing and knowing”.
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d. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran.

Proses belajar mangajar yang baik perlu didukung oleh

penggunaan  media dan alat-alat  bantu  pengajaran yang tepat

misalnya:

1) Alat/media pengajaran apa yang diperlukan apakah semua

sudah tersedia bila alat tersebut tidak ada apa

penggantinya.

2) Kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya

memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang

membuat,  pembiayaannya,  waktu  pembuatan.

3) Bagaimana  mengorganisasian  alat dalam bahan

pelajaran,  apakah  dalam  bentuk  modul, paket belajar

dan lain-lain.

4) Bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan

kegiatan belajar.

5) Hasil  yang terbaik  akan  diperoleh  dengan

menggunakan multi media.

e. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.

Penilaian bagian integral dari pengajaran :

1) Dalam menyusun alat penilaian (test)  hendaknya diikuti

langkah-langkah sebagai berikut : Rumuskan  tujuan-
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tujuan  pendidikan  umum, dalam ranah-ranah kognitif,

afektif, dan psikomotorik.

Uraikan kedalam bentuk tingkah-tingkah laku murid yang

dapat diamati. Hubungkan dengan bahan pengajaran.

Tuliskan butir-butir test.

2) Dalam merencanakan suatu penilaian  hendaknya

diperhatikan beberapa hal : Bagaimana kelas, usia dan

tingkat kemampuan kelompok yang akan di test ?

Berapa lama waktu dibutuhkan untuk melaksanakan test ?

Apakah test tersebut berbentuk uraian atau objektif ?

Berapa banyak butir test perlu disusun ?

Apakah test tersebut diadministrasikan oleh guru atau

siswa.

3) Dalam pengolaan suatu hasil penilaian hendaknya

memperhatikan  hal-hal sebagai brikut : Norma apa yang

digunakan  didalam pengelolaan hasil test ? Apakah

digunakan formula guessing ? Bagaimana ,mengubah skor

kedalam skor masak ? Skor standar apa yang digunakann?

Untuk apakah hasil-hasil test digunakan ?.36

Baik prinsi-prinsip  pengembangan kurikulum secara umum

maupu prinsip-prinsip pengembangan secara khusus hendaknya

36 Nana Syaodih Sukmadinata, Op Cit, hlm. 152-155
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dilakukan secara sistemik  dan sistimatis agar sejalan dengan  tujuan

kurikulum  itu sendiri.

d. Model Pengembangan Kurikulum.

Dalam pengembangan kurikulum banyak model yang dapat

digunakan. Pemilihan model tersebut tidak hanya didasarkan pada

kelebihan dan kebaikan mencapai hasil yang optimal, akan tetapi juga

perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan

serta konsep pendidikan yang digunakan.

Model pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan setiap

daerah belum tentu sama. Ada  perbedaan-perbedaan baik dalam

tahapan maupun susunan kelengkapan kurikulum. Berikut ini beberapa

model pengembangan kurikulum :

a. The administratif Model

Model pengembangan kurikulum administratif merupakan

model yang paling lama dan banyak dikenal, dengan kewenangan

administrasinya. Administrator pendidikan seperti Dirjen, Irjen atau

KaKanwil membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan

kurikulum.37 Model ini sangat cocok dengan sistem pendidikan

sentralistik, karena pengembangan kurikulum ini berbentuk “Line staf”

atau “Top Down”, instruksi dari atas kebawah.

37Ibid , hlm, 164
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b. The Grass roots model (model akar rumput)

Model pengembangan kurikulum ini merupakan kebalikan dari

model sebelumnya, inisiatif dan upaya pengembangan bukan berasal

dari atas tetapi dari Guru-guru atau Dinas di Pemerintahan tingkat II.

Model grass roots akan sangat berkembang dalam sistem pendidikan

desentralisasi. Menurut Stanlay dan Sheres yang dikutip Sukmadinata

bahwa apabila memungkinkan pengembangan kurikulum dari

kemampuan guru, fasilitas dan bahan-bahan kepustakaan yang tersedia,

penggunaan model akar rumput akan lebih baik.38

Dalam model grass roots, guru dipandang sebagai perencana,

pelaksana dan juga penyempurna terhadap pelaksanaan dan pengajaran

di kelas. Dia lebih tahu apa yang harus dilakukan dan diperbaiki

serta mengetahui situasi peserta didik dan kondisi lingkungan sekitar

sekolah dibanding orang-orang yang ada di pusat.

c. Taba’s Inverted Model

Taba mengajukan model pengembangan kurikulum yang sama

dengan model grass roots, artinya proses pengembangan dilakukan di

tingkat bawah (guru-guru), namun model yang dikemukakan lebih rinci

dan jelas.

Pemikiran ini muncul dari kritikan terhadap proses

pengembangan kurikulum yang tradisional yang cenderung bersifat

38Ibid, hlm, 163
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deduktif dan berpolakan sebagai berikut : 1) Penentuan prinsip

kebijakan dasar, 2) perumusan desain kurikulum yang bersifat

menyeluruh, 3) menyusun urutan kurikulum, dan 4) melaksanakan

kurikulum.

Pengembangan secara deduktif menurut Hilda taba dalam

kurikulum kurang baik, karena kurang merangsang motivasi guru. Agar

pembelajaran lebih menyenangkan, motivasi dan kreatifitas guru harus

optimal. Jika dalam pembelajaran lebih menyenangkan, maka peserta

didik  lebih mudah dikontrol dan materi pelajaran lebih cepat dipahami.

Ada lima langkah pengembangan kurikulum model Taba.

1. Mengadakan eksperimen bersama guru-guru, kemudian diadakan

studi yang seksama tentang hubungan antara teori dan praktek

2. Menguji urutan eksperimen

3. Mengadakan revisi konsolidasi

4. Mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum

5. Implementasi kurikulum.39

Model Taba ini akan sesuai dengan sistim pendidikan

desentralistik, karena proses pengembangan kurikulum didasarkan

inovasi dari bawah bukan “Top Down” dari Dirjen atau Departemen

terkaid.

Kurikulum pada dasarnya berintikan empat aspek utama yaitu :

perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, pelaksanaan

39Hilda Taba, Op Cit , hlm. 347-349
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kurikulum dan penilaian kurikulum. Empat komponen tersebut

merupakan siklus yang saling terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

gambar berikut ini :

Gambar 2.2 : Siklus  pengembangan kurikulum

Adapun komponen-komponen dalam   pengembangan

kurikulum meliputi :

1. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum  pada dasarnya merupakan penyiapan

dokumen kurikulum berupa kurikulum dokumen inti, pedoman dan

suplemen yang merupakan paket dokumen kurikulum. Dokumen yang

dikembangkan didasari atas beberapa analisis yaitu meliputi (1)

perencanaan
kurikulum
(1)

Pengembangan
kurikulum
(2)

Pelaksanaan
kurikulum
(3)

Penilaian
kurikulum
(4)
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Analisis kebutuhan masyarakat (2) Analisis kebutuhan pengembangan

ilmu pengetahuan dan nilai-nilai (3) Analisis kebutuhan peserta didik.40

Perencanan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta

didik dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang  tujuan

belajar, cara menyampaikan tujuan tersebut, melalui situasi mengajar

belajar, serta menelaah keefektifan dan kebermaknaan metode

tersebut.41 Oemar Hamalik  (2007 : 152) mengatakan  perencanan

kurikulum adalah suatu proses sosial yang komplek yang menuntut

berbagai jenis dan tingkatan pembuatan keputusan yang berfungsi

sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang

jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran

yang digunakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya,

tenaga, dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi,

peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen

lembaga  pendidikan  disamping  itu, Perencanaan kurikulum

berfungsi sebagai pendorong untuk melaksanakan sistem pendidikan

sehingga mencapai hasil yang optimal.42 Dalam perencanaan

kurikulum harus memperhatikan 4 faktor:  1) Tujuan, 2) Konten/isi

40Munir, Kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Jakarta :  Alfabeta,
2010 hlm 30

41Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung; Remaja
Rosdakarya, 2011), hlm.171

42Rusman, Manajemen Kurikulum, ( Jakarta: Rajawali Pres,  2011), hlm. 21
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materi, 3) Kegiatan (Aktivitas), sumber yang digunakan 4) instrumen

evaluasi (pengukuran).43

Pengembangan kurikulum memiliki langkah atau tahap-tahap

yang harus dilalui secara sistematis. Langkah tersebut ada empat, yakni

pengembangan tujuan, materi atau bahan, strategi atau metoda, dan

evaluasi. Setiap komponen kurikulum merupakan suatu kesatuan yang

saling berhubung dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang

lainnya. Jalinan hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini

:

Gambar 2.3 : Hubungan antara komponen-komponen kurikulum44

43Oemar Hamalik, Op Cit , hlm. 177
44Munir Op cit, hlm 33

Tujuan
(1)

Materi
(2)

Metoda
(3)

Evaluasi
(4)



50

f. Tujuan pengembangan Kurikulum

Tujuan adalah segala sesuatu yang ingin dicapai. Segala sesuatu

itu dapat berupa benda konkrit baik yang berupa barang maupun tempat,

atau dapat juga berupa hal-hal yang sifatnya abstrak, misalnya cita-cita

yang mungkin kedudukan atau pangkat/jabatan maupun sifat-sifat luhur.

Dengan kata lain, tujuan dapat berupa hal-hal sederhana, dapat  pula  hal-

hal yang kompleks. Sedangkan cara penyampaiannya ada beberapa

macam. Ada yang hanya dengan kegiatan fisik, tetapi ada yang dengan

cara membua rencana dulu, di programkan, mencari dana baru

mengerahkan tenaga baik fisik maupun fisikis.

Tujuan berguna untuk mengetahui bagaimana cara

melakukannya serta untuk mengetahui hingga mana tujuan itu telah

dicapai. Menurut Hilda Taba (1962  ; 194) Tujuan bersumber dari: 1)

Kebudayaan masyarakat, 2) Individu, 3) Mata Pelajaran (disiplin

ilmu).45

Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan sendiri adalah yang abstrak, ruwet dan kompleks.

Sebelum dibicarakan berbagai macam tujuan akan dibedakan berbagai

terminology yang berhubungan dengan tujuan sebagai berikut:

45Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011) hlm.3
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Tabel 2.1 : Terminology  tujuan pengembangan kurikulum

HIREARKI SASARAN TUJUAN CONTOH

1. Aim Tujuan system Tujuan pendidikan
2. Objective Tujuan komponen Tujuan instruksional
3. Goal Tujuan variasi TIU
4. Target Tujuan sub variasi TIK

1. Aim :Tujuan umum yang akan dicapai dengan relative

makan waktu yang lama. Misalnya tujuan pendidikan

nasional.

2. Objektive yaitu : Suatu tujuan yang berupa bagian dari

aim yang diprogramkan secara bulat misalnya, tujuan

institusional (tujuan lembaga)

3. Goal yaitu : bagian dari objective yang berupa bagian-

bagian yang diprogramkan secara utuh, misalnya tujuan

instruksional umum(TIU) atau tujuan mata pelajaran

4. Target yaitu : Sasaran tujuan pendidikan yang berupa

berbagai pokok permasalahan, misalnya tujuan

instruksional khusus (TIK), sasarannya adalah tuuan

pokok bahasan atau tujuan sub pokok bahasan.
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John D. Mc Neil (1977) mengemukakan empa macam konsepsi

kurikulum dengan masing-masing tujuan yang berbeda-beda sebagai

berikut :

1. Konsepsi kurikulum humanistic, tujuannya mengutamakan

perkembangan kesadaran pribadi (increased personal

awareness) untuk pencapaian aktualisasi diri.

2. Konsepsi kurikulum rekonstruksi sosial, tujuannya untuk

menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapi berbagai

perubahan masyarakat pada masa yang akan datang dan

dapat menyesuaikannya (fit into existing society)

3. Konsepsi kurikulum teknologi, tujuannya teruama kepada

pengembangan hasil pendidikan yang dapat di tiru (the

development of instruction product that replicated)

4. Konsep kurikulum subjek akademik tujuannya teruama

untuk melatif pikir.

Galen Saylor (1974) mengutif dari the Education  policies

commission (USA) bahwa tujuan pendidikan dapat mencapai sasaran

pada :

1. Realisasi diri

2. Hubungan antar manausia

3. Efisiensi ekonomi

4. Warga Negara yang bertanggung jawab
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Secara umum tujuan pengembangan kurikulum dapa dilihat dari

dua sudut pandang yakni :

Pertama tujuan kurikulum Pendidikan berfungsi sebagai

pengawet dan penerus kebudayaan agar anak menjadi anggota

masyarakat yang sesuai dengan pandangan hidup atau falsafah

bangsa dan negara,  diharapkan  sekolah turut serta memberantas

kekurangan-kekurangan yang ada dalam masyarakat, sehingga

menghasilkan kurikulum yang bersifat Sociaty-centered atau

berorientasi pada masyarakat. Perkembangan berikutnya kurikulum

berorientasi pada anak Child-centered, antara anak dan masyarakat

senantiasa terdapat interaksi. Masyarakat adalah makhluk sosial dan

menjadi manusiawi berkat hidupnya dikalangan manusia lainnya

dalam rangka kebudayaan masyarakatnya.

Kedua Tujuan  pendidikan tidak dapat dipahami semata-mata

berdasarkan kepentingan individu, adanya perbedaan juga harus

diperhatikan dalam  pendidikan dapat memperkaya kehidupan

masyarakat atau bersifat komplementer dan saling melengkapi. Ketiga

tujuan aspek pengetahuan dapat dituangkan dalam berbagai disiplin

ilmu, anak dikirim orang tua kesekolah untuk belajari ilmu,

mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengetahuan.46

Agar suatu tujuan dapat terwujud Hilda Taba memberikan

beberapa petunjuk tentang  merumuskan tujuan antara lain; 1) Tujuan

46Yuskal Kusman, Bahan Ajar Manajemen Kurikulum jurusan administrasi
pendidikan fakultas ilmu pendidikan , (Padang: Universitas Negeri 2001), hlm. 41
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hendaknya berdimensi dua yakni mengandung proses dan produk. Yang

termasuk proses antara lain, menganalisis, menginterprestasi,

mengingat dan sebagainya, sedangkan  produk adalah bahan yang

terdapat dalam  tiap mata pelajaran. 2) Menganalisis tujuan bersifat

umum dan komplek menjadi spesifik sehingga diperoleh bentuk

kelakuan yang dapat diamati. 3) Memberi petunjuk tentang

pengalaman apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. 4) Tujuan

harus realistis dan dapat diterjemahkan dalam bentuk kegiatan atau

pengalaman belajar tertentu. 5) Tujuan harus komprehensif, artinya

meliputi segala tujuan yang ingin dicapai di sekolah, bukan hanya

menyampaikan informasi, akan  tetapi juga  keterampilan  berfikir,

hubungan sosial, sikap terhadap bangsa dan negara...(Taba,1962 : 200-

205).

Menurut Robert.F. Mager tujuan dapat di rumuskan dengan

cara :

1 ) Tujuan  harus  spesifik  dan dinyatakan dalam bentuk kekuatan

yang dapat diamati  dan  dapat  diukur,  hingga  manakah  tujuan

itu tercapai.

2) Harus dinyatakan dalam kondisi apa tujuan itu tercapai,

3) Harus pula ditentukan kriteria tentang tingkat keberhasilan yang

harus dicapai peserta didik,

4) Menggunakan kata kerja yang menunjukkan apa yang harus

dilakukan peserta didik.
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Davies, cs (1974, h.52-71). melengkapi cara merumuskan tujuan

diatas yakni;  1) cari dan  tentukan tujuan yang  ada maknanya bagi

siswa,  2) tentukan suatu “referensi situation” yaitu situasi dimana

tujuan itu  dapat diterapkan  secara nyata,  misal  berbahasa  inggris

dalam toko inggris,  3) tulis suatu  test  berkenaan dengan situasi

referensi itu  yang dapat cermat  menggambarkan  kondisi,  kelakuan

dan standar kelakukan dalam situasi itu.

Dilihat dari  hierarkinya tujuan  pendidikan terdiri dari tujuan

yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan

dapat diukur yakni;

(a) Tujuan Umum Pendidikan Nasional, tujuan ini biasanya

dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan

pandangan hidup dan falsafah suatu bangsa yang dirumuskan  oleh

pemerintah dalam bentuk Undang-undang, contohnya UU  No 20

tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

(b) Tujuan Institusional, tujuan yang diharapkan dicapai oleh suatu

lembaga pendidikan yakni kualifikasi-kualifikasi  yang harus

dimiliki  oleh setiap peserta didik setelah  menyelesaikan

pendidikan  disuatu  lembaga  pendidikan tertentu pada tingkat SD,

SMP, SMU/SMK/MA.
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c) Tujuan kurikuler, penjabaran dari tujuan institusional yang berisi

program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang

studi atau mata kuliah.

(d) Tujuan instruksional.  Tujuan ini merupkan tujuan yang paling

khusus yakni  kemampuan  atau kompetensi yang  harus  dimiliki

peserta didik  setelah  menyelesaikan  satu  pokok  bahasan dari satu

mata pelajaran dalam satu pertemuan. Untuk tujuan ini menjadi

tugas guru untuk merumuskan dan mengembangkannya, karena

guru lebih banyak  mengetahui  situasi dikelas  dan  karakteristik

peserta  didik yang dihadapinya. Seorang guru yang akan

merumuskan tujuan pembelajaran  juga harus  mempertimbangkan

tujuan  yang  lebih  umum,  baik tujuan kurikuler,  tujuan

institusional  dan tujuan pendidikan  nasional  agar  menjadi

selaras  dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang

dilaksanakan. Disamping bersifat hierarkis, komponen

kurikulum juga dapat dibagi kedalam beberapa taksonomi tujuan,

Benyamin S. Bloom dalam Toxonomy of Educational Objektives

membagi tujuan ini  menjadi tiga ranah/domain yaitu kognitif,

afektif dan psikomotor.47

47Asep Herry Hernawan, Pengembangan kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta:
Universitas terbuka, 2008), hlm. 1.21



57

g. Isi atau Materi kurikulum

Secara spesifik materi kurikulum segala sesuatu yang diberikan

kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Isi atau bahan tersebut

disusun dalam berbagai program pendidikan berdasarkan jenis  dan

jenjang sekolah, kemudian dikemas dalam berbagai bidang studi yang

kemudian dijabarkan  dalam pokok dan sub pokok bahasan  yang secara

lebih rinci disusun dalam bentuk bahan pengajaran dalam berbagai

bentuknya.  Kegiatan memilih,  menilai  dan menetukan jenis bidang

studi harus ditentukan dengan  jenis dan jenjang persekolahan. Adapun

patokan kegiatan tersebut ditentukan  oleh tujuan-tujuan dari jenis dan

jenjang sekolah yang bersangkutan.48

h. Aktivitas belajar dan  sumber belajar

Aktivitas belajar data didefenisikan berbagai aktivitas belajar

mengajar yang  diberikan pada pembelajar dalam situasi belajar

mengajar. Berkaitan dengan kreativitas belajar-mengajar, harus

diperhatikan pula strategi belajar mengajar yang efektif misalnya  :

1)  Pengajaran  Expository,  2) Pengajaran interaktif, 3) Pengajaran atau

diskusi kelompok kecil, 4) Pengajaran inkuiri atau pemecahan

masalah, 5) Strategi-strategi yang relatif baru, cooperativ learning,

coomunity servive project,  mastered laerning  dan project  approach

48 Ibid, hlm 3. 4
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Aktivitas belajar didesain agar memungkinkan peserta didik

memperoleh muatan yang ditentukan, sehingga maksud dan tujuan

kurikulum dapat tercapai dengan baik.

Sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan

pendidikan tersebut antara lain :

1) Buku dan bahan tercetak  2) perangkat lunak komputer  3) Film dan

kaset video 4) kaset  5) Televisi dan proyektor  6) CD ROM

interaktif.

d. Penilaian kurikulum

Penilaian kurikulum sebagai suatu proses meliputi :

(1) Penilaian kurikulum yang dilakukan terhadap unsur tertentu,

misalnya pelaksanaan perangkat kurikulum

(2) Penilaian kurikulum yang dilakukan terhadap keseluruhan

pelaksanaan perangkat kurikulum

Tujauan penilaian kurikulum dilaksanakan yakni :

(1) Intuk mendiagnosa (to diagnose) kegagalan atau kelemahan

pelaksanaan kurikulum

(2) Merevisi (to revise) guna mengantisipasi kekurangan atau

kelemahan selama pelaksanaan kurikulum.

(3) Membandingkan (to compare) dengan kurikulum

sebelumnya atau dengan kurikulum luar dalam upaya

mencapai bentuk kesempurnaan
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(4) Mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan

dengan bidang pendidikan ( anticipate educational needs)

(5) Menentukan tujuan yang sudah tercapai 9to determine if

objective have been achieved)49

2. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan

program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya,

kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil

senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan

karataristik peserta didik, baik pereke kmbangan intelektual, emosional,

serta fisiknya.50

Menurut Mille dan Saller (1985; 13) “in some cases,

implementation has been identified with instruction..” demikian pula

Saylor, dkk (1981;  257) mengemukakan bahwa:  instruction is thus the

mplementation of the curriculum plan, usually, but not necessarly,

involving teaching in the sense of student teacher interaction in an

educational setting.”

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa kurikulum

dalam dimensi kegiatan adalah sebagai manifestasi dari upaya untuk

mewujudkan kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis menjadi

aktual dalam serangkaian aktivitas pembelajaran.51

49 Munir Op cit, 39
50Oemar Hamalik, Op Cit, hlm .238
51Rusman, Op Cit, hlm. 74
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Penjelasan diatas dapat memberi pemahaman bahwa kelas

merupaka tempat untuk melaksanakan  dan menguji kurikulum, artinya

dalam kegiatan pembelajaran  semua konsep,  prinsip,  nilai,

pengetahuan, metode, alat dan kemampuan guru diuji dalam bentuk

kurikulum yang nyata.

Maka  pengembangan  kurikulum  dalam  bentuk  pelaksanaan

juga dilakukan melalui tahap-tahap  implementasi  kurikulum  yang

terdiri dari :

a. Pengembangan program mencakup program tahunan, semester atau

catur wulan, bulanan, mingguan dan harian, disamping itu juga

program bimbingan koseling atau program remedial

b. Pelaksanaan pembelajaran, pada hakikatnya pembelajaran adalah

proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga

terjadi perubahan tingkah laku.

c. Evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan

kurikulum catur  wulan atau semester serta penilaian akhir formatif

dan sumatif mencakup penilaian secara  keseluruhan secara utuh

untuk keperluan  evaluasi pelaksanaan kurikulum.52

B. Kurikulum Muatan lokal

Menurut Soewardi Kurikulum Muatan Lokal adalah materi

pelajaran dan pengenalan berbagai ciri khas daerah tertentu, bukan saja

52Oemar Hamalik, Ibid, hlm. 238
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yang terdiri dari keterampilan, kerajinan, tetapi juga manifestasi

kebudayaan daerah legenda serta adat istiadat.53

Kurikulum Muatan Lokal yang diartikan oleh E.Mulyasa adalah

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang

ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah

masing- masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.54 Muatan lokal terdiri dari

beberapa mata pelajaran yang berfungsi memberikan kesempatan kepada

peserta didik untuk menumbuh kembangkan pengetahuan dan

kompetensinya dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan.55

Sugeng Listyo dan Prabowo menyatakan muatan lokal merupakan

kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan

dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang

materinya tidak dapat dikelompokkan dalam mata pelajaran yang ada.

Subtansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan,

tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.56

Menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia dengan nomor 0412/U/1987tanggal 11 Juli 1987

53http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2013/kurikulum-muatan-lokal.html

54E Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (Bandung : Remaja Rosdakarya.
2009), hlm.70

55E.Mulyasa, Muatan Lokal KTSP, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2010), hlm.7
56 Listyo Prabowo, Sugeng, Perencanaan Pembelajaran. (Malang : UIN Maliki

Press. 2010), hlm.52
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kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang isi dan media

penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial

sebagai bentuk budaya serta kebutuhan daerah yang wajib dipelajari oleh

siswa di daerah tersebut.57

Lingkungan alam adalah lingkungan alamiah berupa benda di

sekitar kehidupan manusia, yang terbagi dalam empat kelompok

lingkungan, yaitu: 1) Pantai, 2) Dataran rendah termasuk di dalamnya

daerah aliran sungai, 3) Dataran tinggi, dan 4) Pegunungan atau gunung.

Dengan kata lain, lingkungan alam adalah lingkungan hidup dan tidak

hidup tempat makhluk hidup tinggal dan membentuk ekosistem.

Lingkungan sosial adalah tempat terjadinya interaksi manusia

dengan kelompok sosial di suatu daerah atau sebaliknya dan antara suatu

kelompok sosial dengan kelompok lain. Pendidikan sebagai lembaga dalam

sistem sosial di laksanakan di sekolah, keluarga dan masyarakat, dan itu

perlu dikembangkan.

Lingkungan budaya adalah pola khusus dalam kehidupan

masyarakat yang dapat berbentuk bahasa daerah, seni daerah, adat-istiadat

daerah, serta tatacara dan tatakrama yang ada didaerah tersebut.

Lingkungan budaya dalam pola kehidupan daerah berbentuk lembaga-

57 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Yogyakarta: Rineka Cipta
2004), hlm.102
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lembaga masyarakat dengan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh

setiap orang di daerah itu.58

Perencanaan kurikulum adalah langkah awal dalam penyusunan

kurikulum dan mengambil keputusan untuk menghasilkan guru dan

peserta didik yang sukses melaksanakan proses pendidikan. Penerapan

kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha

mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional.

Penerapan kurikulum di satuan pendidikan memiliki tahapan-

tahapan.  adapun tahapan dalam penerapan kurikulum tersebut meliputi ;

Perencanaan, Penerapan  dan Evaluasi dengan baik. Evaluasi kurikulum

merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan

seberapa besar hasil-hasil pembelajaran dan hasil-hasil kurikulum itu

sendiri.

Setiap  satuan  pendidikan  yaitu sekolah memiliki peserta didik

dan tentunya berada di dalam lingkungan tersebut. Dapat dinyatakan

bahwa  dalam menerapkan kurikulum muatan lokal di sekolah perlu

memperhatikan segala aspek di lingkungannya.

a. Tujuan dan manfaat muatan lokal

Mata Pelajaran Muatan Lokal yang merupakan kegiatan kurikuler

yang harus diajarkan di kelas tidak mempunyai Standar Kompetensi dan

58Ibid, hlm.260-261
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Kompetensi Dasarnya.59 Hal ini memberi peluang kepada satuan

pendidikan untuk menetapkan konsep di sekolah yang menyesuaikan

dengan  kompetensi,  kondisi dan keunggulan lingkungan sekitar.

Secara umum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 22 Tahun 2006 tujuan kurikulum muatan lokal adalah

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan

potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.60 Substansi muatan

lokal ditentukan oleh satuan pendidikan dan dalam mengembangkan

muatan lokal diperlukan data potensi kebutuhan daerah, potensi satuan

pendidikan, serta dukungan internal dan eksternal.

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat didaerah

tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam,

lingkungan sosial ekonomi, danlingkungan sosial budaya. Kebutuhan

daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu

daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf

kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah

perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. 61

59 Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, (Jakarta : Model mata pelajaran Muatan
Lokal, 2006), hlm. 5

60 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006,Standar Isi,
Lampiran Bab II Bagian B 3 butir a 1

61Departemen Pendidikan Nasional Op Cit, hlm .4
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Menurut Departemen Pendidikan Nasional beberapa tujuan

penerapan kurikulum muatan lokal sebagai berikut :

a. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah

b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang

tertentu,sesuai dengan keadaan perekonomian daerah

c. Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-

hari,dan menunjang pemberdayaan individu dalam

melakukanbelajar lebih lanjut (belajar sepanjang hayat)

d. Meningkatkan kemampuan berwirausaha.

Bahan kajian pada kurikulum muatan lokal harus memenuhi

beberapa kriteria yang menjadi manfaat utama bagi peserta didik dan

lingkungan satuan pendidikan.62 Adapun manfaat yang diperoleh dari

kriteria penetapan bahan kajian kurikulum muatan lokal adalah :

a. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Hal ini mampu memberikan motivasi kepada siswa tingkat

pendidikan dasar dan menengah. Penyesuaian perkembangan pemikiran

peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan tenaga

pendidik  dijadikan sebagai  salah  satu  faktor  pendorong  minat dan rasa

ingin tahu siswa.

b. Kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik.

62Ibid , hlm. 6



66

Sebagai fasilitator yang membawa kesuksesan peserta didik dimasa

depan guru  mampu membuka peluang dan inspirasi baik dari segi ekonomi

maupun segi keilmuan di masyarakat atau keluarga .

c. Tersedianya sarana dan prasarana.

Proses pembelajaran yang baik akan memberikan pemahaman yang

maksimal sehingga mampu menghasilkan produk yang banyak dibutuhkan.

Namun, banyak pembelajaran dilakukan secara searah disebabkan oleh

keterbatasan sarana dan prasarana. Pada kurikulum muatan lokal yang

menerapkan sistem penggunaan lingkungan sebagai media belajar akan

mampu memberikan pemahaman bagi siswa tentang potensi-potensi yang

dapat dikembangkan.

d. Tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa

Kurikulum muatan lokal hendaklah tidak bertentangan dengan

agama dan nilai luhur bangsa. Meskipun didasarkan dari budaya setempat,

namun hendaklah diperhatikan juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia serta

ajaran agama. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia termaktub dalam

pancasila dan pembukaan Undang-undang dasar 1945.

e. Tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan

Implementasi kurikulum muatan lokal hendaklah tidak berdampak

negative terhadap kerawanan sosial dan keamanan. Kurikulum muatan

lokal hendaknya dapat menimbulkan ketertiban sosial dan dapat menjaga

keamanan melalui pendidikan yang berisi muatan lokal.
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f. Berkaitan dengan pelaksanaan di sekolah

Implementasi kurikulum muatan lokal sebaiknya sesuai dengan visi

dan misi sekolah. Sekolah yang bercorakkan agama entu lebih tepat

mengangkat materi yang sesuai dengan ajaran agama mengenai muatan

lokal. Sekolah yang tidak menitik beratkan pendidikan agama sebagai

prioritas dapat menjadikan kebudayaan daerah setempat menjadi materi

muaan lokal.

a. Landasan muatan lokal

Kebijakan dimasukkannya program muatan lokal dalam Standar Isi

dilandasi kenyataan bahwa di Indonesia terdapat beranekaragam

kebudayaan. Kemudian, sekolah tempat program pendidikan dilaksanakan

merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi media keanekaragaman

budaya. Oleh karena itu, program pendidikan di sekolah perlu memberikan

wawasan yang luas kepada peserta didik tentang budaya yang ada di

lingkungannya. Apabila standar isi seluruhnya hanya disusun secara

terpusat, tidak mungkin dapat membahas semua budaya masyarakat di

Indonesia. Perlu disusun mata pelajaran yang berbasis pada muatan lokal.

Sistem pendidikan nasional senantiasa harus mengembangkan sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal,

nasional, maupun global.

Muatan lokal merupakan kebijakan baru dalam bidang pendidikan

arti kebijakan itu sendiri adalah hasil pemikiran manusia yang harus
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didasarkan pada huku-hukum tertentu sebagai landasan. muatan lokal

dalam kurikulum mempunyai  landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idiologi, yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional.

2. Landasan hukum, Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan

Menengah Nomor. 173/c/Kep/M/1987, 7 Oktober 1987 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Muatan Lokal, UUSPN Nomor

2/1989 pasal 13 ayat 1; Pasal 37,38 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 1, serta

PP.No.28/1990 Pasal 14 ayat 3 dan 4; Pasal 27.

3. Landasan Teori. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan

wajib kurikulum, muatan lokal, danpengembangan diri secara

terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan berkesinambunganyang

bermakna dan tepat antarsubstansi.63

4. Landasan demografik. keanekaragaman yang dimilki Indonesia perlu

dilestarikan melalui dunia pendidikan, agar peserta didik tidak asing

dengan daerahnya.64 Muatan Lokal yang dilakukan disekolah

sebaiknya menunjukkan ciri khas daerah yang dapat mengakrabkan

peserta didik dengan lingkungan serta memenuhi tuntutan dunia kerja.

63Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar isi Lampiran
Bab II Bagian A butir 2 b

64 Abdullah Idi, Op Cit, hlm.282-284
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Landasan pendukung kurikulum muatan lokal terdapat dalam

Undang Undang Nomor20 Tahun 2003 Bab X Pasal 37 ayat 1. Kurikulum

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

a. Pendidikan Agama,

b. Pendidikan Kewarganegaraan,

c. Bahasa,

d. Matematika,

e. Ilmu Pengetahuan Alam,

f. Ilmu Pengetahuan Sosial,

g. Seni dan Budaya,

h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga,

i. Keterampilan/Kejuruan, dan

j. Muatan Lokal

b. Pengembangan muatan lokal

Proses pengembangan mata pelajaran Muatan lokal sepenuhnya

ditangani oleh sekolah dan komite sekolah. Proses ini membutuhkan

penanganan secara profesional,terutama dalam merencanakan, mengelola,

dan melaksanakannya. Pengembangan muatan lokal juga mampu

mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Pengembangan muatan lokal yang meliputi perencanaan,

pengelolaan, dan pelaksanaannya  harus memperhatikan keseimbangan

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kunandar

menyebutkan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun
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dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.65 KTSP

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan dan komite

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan,

Departemen Agama.

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal dilakukan oleh guru atau

tenaga edukatif lainnya. Setiap komponen yang terlibat perlu

memperhatikan  tahapan dalam  pengembangan kurikulum muatan lokal.

E.Mulyasa menjelaskan bahwa pelaksanaan kurikulum muatan lokal dapat

dijabarkan dalam tiga tahap untuk penerapannya yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan

Pada tahap ini beberapa hal yang harus dilakukan guru, kepala

sekolah, dan tenaga kependidikan lain di sekolah. Tahapan persiapan

yang dimaksud adalah :

a. Membuat silabus

b. Menyusun RPP

c. Menentukan mata pelajaran muatan lokal untuk setiap tingkat

kelas yang sesuai dengan :

a) Karakteristik peserta didik,

b) Kondisi sekolah, dan

c) Kesiapan guru yang akan mengajar.

d. Menentukan guru.

65Kunandar, Guru Profisional, Iplementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan
(KTSP) dan Sukses dalam Sertivikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 125
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Guru muatan lokal sebaiknya guru yang memiliki criteria

sebagai berikut :

a) Sebaiknya guru yang ada di sekolah bersangkutan

b) Nara sumber tepat dan profesional.

Kegiatan ini dikoordinir  oleh  Kepala  Sekolah  atau wakil

Kepala sekolah bidang  akademis  yang bekerjasama dengan komite

sekolah.

e. Menentukan sumber belajar yang akan digunakan dengan tujuan

menyesuaikan dengan siswa dan lingkungan.

f. Mempertimbangkan sumber dana.

Dana untuk pembelajaran muatan lokal dapat menggunakan

dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tetapi bisa juga mencari

sponsor atau kerja sama dengan pihak lain yang relevan.66

2. Pelaksanaan pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal sebenarnya hampir

sama dengan mata pelajaran lainnya. Namun,  dalam proses

pembelajaran bisa saja tidak dilakukan di dalam kelas. Akan tetapi

pembelajaran  muatan lokal dapat  dilakukan di  lapangan atau

lingkungan masyarakat. Secara garis besar pelaksanaan pembelajaran

yang dimaksud adalah :

a. Guru memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat bagi

siswanya untuk mencapai hasil belajar yang maksimal.

66 E.Mulyasa, Op,Cit. Hlm. 279-281
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b. Guru mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang

tepat bagi siswanya untuk mencapai hasil belajar yang

maksimal.

c. Guru melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik

siswa.

d. Guru mengorganisasi kelas sesuai dengan karakteristik siswa.

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan

karakteristik siswa.

f. Guru mengalokasikan waktu belajarsesuai dengan karakteristik

siswa.

g. Guru menggunakan alat belajar sesuai dengan karakteristik

siswa.

h. Guru mengembangkan kemampuan sosial dengan merancang

pembelajaran dalam bentuk diskusi tanya jawab antar teman

3. Evaluasi kurikulum muatan lokal

Evaluasi kurikulum merupakan salah satu langkah dalam siklus

pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, pemahaman suatu model

yang diperkanalkan oleh para ahli tentang evaluasi kurikulum tersebut

merupakan suatu keharusan bagi para pengembang kurikulum. Melalui

sekian banyak jenis model yang diperkenalkan oleh para ahli, para

pengembang kurikulum dapat memilih model yang paling sesuai

dengan situasi dan kondisi, karakter, dan sebagainya dengan kurikulum

yang akan dievaluasi.
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Evaluasi dalam proses pengembangan ide dan dokumen

kurikulum dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai

kesesuaian ide dan desain kurikulum untuk mengembangkan kualitas

yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi lulusan (SKL).

Evaluasi kurikulum dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal

57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan

terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Kurikulum

merupakan salah satu program pendidikan yang menjadi rujukan inti

pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Sebagaimana tercantum dalam

Pasal 77Q ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa evaluasi kurikulum

merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam

rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat

nasional, daerah, dan satuan pendidikan.

Evaluasi kurikulum muatan lokal dapat dilakukan dengan dua

hal :

a. Evaluasi program muatan lokal, dan

b. Evaluasi hasil belajar muatan lokal.

Untuk evaluasi program muatan lokal ada tiga langkah sebagai

berikut :

1. Reflective Evaluation
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Reflective evaluation pada muatan lokal yang dievaluasi

program muatan lokal sebelum dilaksanakan di lapangan. Oleh

karena yang dievaluasi adalah konsepnya yang berdasar landasan

teori. Pengalaman-pengalaman, berbagai hasil penelitan,

argumentasi, pengarahan para pakar, dan para pejabat, acuan dari

berbagai sumber

2. Formative Evaluation

Formative evaluation beda program muatan lokal yaitu

mengevaluasi pada program muatan lokal pada waktu program

tersebut baru dilaksanakan. Evaluasi terhadap ide kurikulum

menentukan apakah filosofi, teori, dan model yang akan

dikembangkan telah mampu memenuhi fungsi kurikulum dalam

mempersiapkan generasi muda bangsa untuk menjalani

kehidupan sebagai seorang individu dan warga Negara di masa

yang akan datang sebagaimana ditetapkan dalam Standar

Kompetensi lulusan (SKL).

3. Summative Evaluation

Summative evaluation dalam muatan lokal ialah

mengevaluasi setelah program tersebut selesai dilaksanakan

secara menyeleuruh. Yang dievaluasi ialah berbagai kegiatan

yang ada pada program tersebut disesuaikan dengan tujuan

program muatan lokal yang telah digariskan sebelumnya.
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B. Konsep operasional

Konsep Operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan konsep teoretis hal ini untuk menghindari

kesalahpahaman dalam penelitian. Adapun konsep yang perlu

dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Kurikulum

Sekolah muatan lokal yakni :

1. Persiapan

Pada tahap ini beberapa hal yang harus dilakukan guru, kepala

sekolah, dan tenaga kependidikan lain di sekolah. Tahapan persiapan yang

dimaksud adalah :

a. Membuat silabus

b. Menyusun RPP

c. Menentukan mata pelajaran muatan lokal untuk setiap tingkat kelas

yang sesuai dengan :

a. Karakteristik peserta didik,

b. Kondisi sekolah, dan

c. Kesiapan guru yang akan mengajar.

d. Menentukan guru.

Guru muatan lokal sebaiknya guru yang memiliki criteria

sebagai berikut :

a) Sebaiknya guru yang ada di sekolah bersangkutan

b) Nara sumber tepat dan profesional.
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Kegiatan ini dikoordinir  oleh  Kepala  Sekolah  atau wakil

Kepala sekolah bidang  akademis  yang bekerjasama dengan komite

sekolah.

e. Menentukan sumber belajar yang akan digunakan dengan tujuan

menyesuaikan dengan siswa dan lingkungan.

f. Mempertimbangkan sumber dana.

Dana untuk pembelajaran muatan lokal dapat menggunakan

dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tetapi bisa juga mencari

sponsor atau kerja sama dengan pihak lain yang relevan.67

2. Pelaksanaan pembelajaran

. Secara garis besar pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud

adalah :

a. Guru memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat bagi

siswanya untuk mencapai hasil belajar yang maksimal.

b. Guru mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang

tepat bagi siswanya untuk mencapai hasil belajar yang

maksimal.

c. Guru melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik

siswa.

d. Guru mengorganisasi kelas sesuai dengan karakteristik siswa.

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan

karakteristik siswa.

67 E.Mulyasa, Op,Cit. Hlm. 279-281
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f. Guru mengalokasikan waktu belajarsesuai dengan karakteristik

siswa.

g. Guru menggunakan alat belajar sesuai dengan karakteristik

siswa.

h. Guru mengembangkan kemampuan sosial dengan merancang

pembelajaran dalam bentuk diskusi tanya jawab antar teman

3. Evaluasi kurikulum muatan lokal

Evaluasi kurikulum muatan lokal dapat dilakukan dengan dua

hal :

a. Evaluasi program muatan lokal, dan

b. Evaluasi hasil belajar muatan lokal.


