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Landasan Pengembangan Kurikulum 

Aspek 
Filosofis 

• Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, 
kebutuhan peserta didik dan masyarakat 

• Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi 

Aspek  
Yuridis 

RPJMN 2010-2014  SEKTOR PENDIDIKAN 
•Perubahan metodologi pembelajaran 
•Penataan kurikulum 
INPRES NOMOR 1 TAHUN 2010 
•Percepatan  Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional: Penyempurnaan 
kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai Budaya bangsa 
untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa 

Aspek 
Konseptual 

• Relevansi  
• Model Kurikulum Berbasis Kompetensi 
• Kurikulum lebih dari sekedar dokumen 
• Proses pembelajaran 

Aktivitas belajar 
Output belajar 
Outcome belajar 

• Penilaian 
Kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi 
Penjenjangan penilaian 



Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
2014 
Prioritas: Metodologi  

 2/3/2013 DRAFT  

 Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa 

pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun 
pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan 
sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-
bahasa Indonesia…  dst dst… 

 

   Pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan 
 aspek kognitif semata-mata tetapi juga harus 
 mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik 
 secara holistik. 



RPJMN 2010-2014 
Prioritas: Kurikulum 

2/3/2013 DRAFT  

 Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi 
menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan 
sekolah … dst dst.. 

 

  Pemberian kewenangan kepada sekolah untuk 
 menyusun silabus tidak dilaksanakan secara optimal, 
 pada umumnya  hanya CP.   

      Pemerintah akan menyiapkan silabus, buku siswa dan               
buku panduan guru SMA hanya untuk 3 (tiga) mata 
pelajaran: Bhs. Indonesia, matematika dan Sejarah 
Indonesia.  
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KTSP 2006 Kurikulum 2013 Status 

Mata pelajaran tertentu 

mendukung kompetensi 

tertentu 

Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi [sikap, 

keterampilan, pengetahuan] dengan penekanan yang 

berbeda 

Benarnya 

Mapel dirancang berdiri 

sendiri dan memiliki 

kompetensi dasar sendiri 

Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain 

dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh 

kompetensi inti tiap kelas 

Benarnya 

Bahasa Indonesia sebagai 

pengetahuan 

Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of  

knowledge 

Idealnya 

Tiap mata pelajaran 

diajarkan dengan 

pendekatan yang berbeda 

Semua mata pelajaran diajarkan dengan pende-katan 

yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, 

menanya, mencoba, menalar,.... 

Idealnya 

Untuk SMA, ada 

penjurusan sejak kelas XI 

Tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, 

peminatan, antar minat, dan pendalaman minat 

Idealnya 

SMA dan SMK tanpa 

kesamaan kompetensi 

SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama 

terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Baiknya  

Penjurusan di SMK sangat 

detil [sampai keahlian] 

Penjurusan di SMK tidak terlalu detil [sampai bidang 

studi], didalamnya terdapat pengelompokkan peminatan 

dan pendalaman 

Baiknya 

Perbedaan Esensial Kurikulum SMA/K 
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Mata Plajaran 
Kelas 

X XI XII 

Kelompok Wajib 

Kelompok  A 

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 

4 Matematika 4 4 4 

5  Sejarah Indonesia 2 2 2 

6 Bahasa Inggris 2 2 2 

Kelompok B 

7 Seni Budaya (termasuk muatan lokal) 2 2 2 

8 Prakarya dan Kewirausahaan (termasuk muatan lokal) 2 2 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (termasuk muatan lokal) 3 3 3 

Jumlah jam pelajaran Kelompok Wajib 24 24 24 

Kelompok Peminatan 

Matapelajaran peminatan akademik (untuk SMA) 18 20 20 

Matapelajaran peminatan akademik dan vokasi (untuk SMK) 26 26 26 

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah 
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MATA PELAJARAN 
Kelas 

X XI XII 
Kelompok A dan B (Wajib) 24 24 24 
Peminatan Matematika dan IPA       
I 1 Matematika 3 4 4 

2 Biologi 3 4 4 
3 Fisika 3 4 4 
4 Kimia 3 4 4 

Peminatan Sosial       
II 1 Geografi 3 4 4 

2 Sejarah 3 4 4 
3 Sosiologi & Antropologi 3 4 4 
4 Ekonomi 3 4 4 

Peminatan Bahasa       
III 1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4 

2 Bahasa dan Sastra Inggeris 3 4 4 
3 Bahasa dan Sastra Asing lainnya 3 4 4 
4 Antropologi 3 4 4 

Mata Pelajaran Pilihan  dan Pendalaman       
  Pilihan Pendalaman Minat dan/atau Lintas Minat 6 4 4 
Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia per minggu 66 76 76 
Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh per minggu 42 44 44 

Struktur Kurikulum Peminatan SMA 
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Hanya 5% siswa Indonesia yang dapat mengerjakan soal-soal dalam katagori tinggi dan advance 

[memerlukan reasoning], sedangkan 71% siswa Korea sanggup. Dalam perspektif lain, 78% siswa 

Indonesia dapat mengerjakan soal-soal dalam katagori rendah [hanya memerlukan knowing, atau 

hafalan] , sedangkan siswa Korea yang hanya dapat mengerjakan soa-soal semacam itu Cuma 10%.  

Perlunya mengembangkan kurikulum yang menuntut penguatan reasoning 

Refleksi dari Hasil TIMSS 2007 
(Trends Intr. Math and Science Survey) 
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Applying 
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Refleksi dari Hasil PISA 2009 
(Program Intr. Student Assesment) 
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Hampir semua siswa Indonesia hanya menguasai 

pelajaran sampai level 3 saja, sementara 

negara lain banyak yang sampai level 4, 5, 

bahkan 6. Dengan keyakinan bahwa semua 

manusia diciptakan sama, interpretasi dari hasil 

ini hanya satu, yaitu: yang kita ajarkan berbeda 

dengan tuntutan zaman  penyesuaian 

kurikulum 

Matematika IPA 

Bahasa 



Hasil Penelitian Inter.Civic and Citizenship Educ. (ICCS) th. 2009 

Indonesia berada di rangking nomor 38 dari 40 negara peserta ICCS 

Sebagian besar responden siswa kls 8 bercita-cita menjadi anggota DPR 



Pembelajaran diarahkan untuk mendorong 

peserta didik mencari tahu  bukan diberi tahu. 

Mencari tahu dengan berbagai kegiatan 

pembelajaran a.l: mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasi, 

mengkomunikasikan 

Pergeseran Paradigma Belajar Abad 21 
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Pembelajaran diarahkan 

untuk mampu 

merumuskan masalah 

[menanya], bukan hanya  

menyelesaikan masalah 

[menjawab]   

Sebagian besar negara, sekelompok masyarakat 

membuat undang-undang di legislatif (DPR). 

Kelompok masyarakat lainnya menerapkan hukum 

di pengadilan. 

Buatlah beberapa macam rumusan masalah!! 

 

Alternatif  rumusan masalah  a.l: 

1. Sistem ini memungkinkan banyak org utk 

mengubah perundang-undangan 

2. Sistem ini memudahkan warganegara lebih 

memahami sistem hukum 

3. Perundang-undangan  dapat dirahasiakan 

sebelum digunakan dipengadilan 

4. Tidak ada satu kelompok pun yg memiliki 

kekuasan tunggal atas hukum 

 

 



Pembelajaran diarahkan 

untuk melatih berfikir 

analitis [pengambilan 

keputusan] bukan berfikir 

mekanistis [rutin] 

Haris dan andre sedang membahas pemilihan umum yg 

akan segera  dilaksanakan di negaranya: 

Haris: “siapa yg harus saya pilih? Saya tidak tahu apapun 

ttg    kebijakan dari semua calon” 

Andre:”saya tidak akan memberitahu kamu siapa ygharus 

kamu pilih, tetapi saya akan memberitahu mengenai 

kebijakan dari para calon” 

Mengapa kebijakan para calon sangat penting diketahui? 

 

Mengetahui kebijakan pada calon akan membuat: 

1. Masyarakat yakin bahwa mereka memilih calon yg akan  

memenangkan pemilihan 

2. Masyarakat dapat memilih calon yang paling mewakili 

pendapat mereka 

3. Masyarakat yakin bahwa calon yang mereka pilih akan 

menjalankan kebijakan sesuai dengan kampanye mereka 

4. Masayrakat dapat saling memberi masukan mengenai 

siapa yang dipilih 

 



Pembelajaran menekankan 

pentingnya kerjasama dan 

kolaborasi dalam 

menyelesaikan masalah 

Seorg guru di suatu sekolah berencana melakukan diskusi kelas  

mengenai cara menghentikan perkelahian pelajar  di lapangan 

bermain.  

 

Guru telah menuliskan beberapa peraturan utk diskusi tsb. Di 

papan tulis: 

Peraturan 

-Simak dg baik ketika org lain berbicara 

-Dilarang menertawakan apapun yg mrk katakan 

-Berikan kesempatan bagi setiap org utk berbicara 

-Dilarang memotong pembicaraan ketika org sedang berbicara 

 

Bagaimana peraturan tsb dpt membantu kelas menentukan cara 

menghentikan perkelahian pelajar di lap.bermain? 

 

Dengan adanya peraturan tersebut berarti: 

1. Setiap org dpt menyatakan pendapatnya 

2. Setiap org akan membahas masalah perkelahian pelajar di lap. 

3. Semua siswa akan saling sepakat 

4. Setiap org akan senang menerima keputusan yg ditetapkan 

  

 



Innovator  
 

Problem Solver 
 

Risk Taker  

 

Open Minded 
 

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis kreatif 

untuk mengidentifiksi dan membangun konsep-

konsep, ide-ide serta temuan-temuan yang bernilai 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  

Mengembangkan kemampuan untuk 

menemukan cara-cara dalam mengatasi 

masalah 

Melakukan tindakan-tindakan dengan 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan 

yang ada 

Terbuka untuk tetap belajar tentang  

hal-hal baru dan menghargai  

berbagai perbedaan yang ada 

Profil siswa Abad 21 
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Communicator 
 

Percaya diri untuk mengutarakan ide-ide secara 

terbuka  didukung dengan  konsep, pilihan kata, 

bahasa, dan data yang sesuai dan disertai sikap 

menghargai perbedaan terhadap ide orang lain 



Team Works   
 

Reflective 
 

Knowlegdeable  

 

Opportunity Creator 
 

Mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama, 

dan berkolaborasi untuk mencapai hasil yang telah 

disepakati bersama. 

Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi 

hal-hal yang telah dicapai dan menentukan cara 

untuk meningkatkan kinerja.  

Mempunyai konsep-konsep,  pengetahuan, dan 

keterampilan yang melandasi perilaku dan tindakan 

yang akan diambil.  

Mengembangkan kepekaan dan kemampuan untuk 

menentukan areal/hal yang dapat dikembangkan menjadi 

sebuah kegiatan untuk menghasilkan nilai tambah yang 

dapat diterima dan dihargai orang lain.  

Lanjutan 
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• Evaluasi ulang ruang lingkup materi: 

– Meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi 

siswa 

– Mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa 

– Menambahkan materi yang dianggap penting dalam 

perbandingan internasional 

• Evaluasi ulang kedalaman materi sesuai dengan tuntutan 

kehidupan global 

• Menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi 

yang dibutuhkan 

 Langkah Penguatan Materi Kurikulum 2013 

19 



FOKUS PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 

2/3/2013 DRAFT  

20 
 Mengurangi/mengintegrasikan mata pelajaran; 

 Mengurangi materi pelajaran; 

 Menambah jam belajar; 

 Penguatan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi 
dalam pembelajaran; 

 Penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara 
holistik dalam pembelajaran;   

 Penguatan pembelajaran siswa aktif, dari siswa diberi tahu 
menjadi siswa mencari tahu dari berbagai sumber belajar; 

 Penguatan penilaian proses dan hasil; 

 Tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada 
tingkat lokal, nasional, dan global. 

 



FOKUS PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 

2/3/2013 DRAFT  

21 

 Penguatan pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi dalam pembelajaran; 

 Penguatan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap secara holistik dalam pembelajaran;   

 Penguatan pembelajaran siswa aktif, dari 

siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu 

dari berbagai sumber belajar; 

 Penguatan penilaian proses dan hasil. 

 

 



Kurikulum 2013 Untuk Peningkatan Efektivitas Pembelajaran 

Sistem Nilai: 
-Universal 
-Nasional 

-Lokal 

Efektivitas 
Pemahaman 

Efektivitas 
Interaksi 

Efektivitas 
Penyerapan 

Transformasi 
Nilai 

Iklim akademik, 
budaya 
sekolah/ 
kampus, .... 

Pembelajaran yang mengedepankan 
pengalaman personal melalui Mengamati 
(menyimak, melihat, membaca, mendengar), 
Menanya, Menalar,  Mencoba, 
Mengkomunikasikan, .... 

Manajemen dan 
Kepemimpinan 

Penilaian pada 
kemampuan proses, 
nilai dan 
pengetahuan,  serta 
kemampuan menilai 
sendiri 

Kesinambungan 
Pembelajaran 
secara horisontal 
dan vertikal 

22 



KINERJA SUCCESS 

Sense of direction 

Understanding 

Courage 

Charity 

Esteem 

Self confidence  

Self acceptance 

Memahami akan diri sendiri dan orang lain 

Tabah melakukan kegiatan dengan segala resiko 

Murah hati terhadap orang lain (Santun) 

Sadar akan harga diri sendiri dan orang lain 

Percaya diri dan jiwa kemandirian 

Penerimaan diri akan segala kelebihan dan kekurangan  

Sadar akan tujuan yang ingin dicapai 
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Proses Pembelajaran yang Mendukung Kreativitas 

Dyers, J.H. et al [2011], Innovators DNA, Harvard Bus. Review: 
• 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui 

pendidikan, 1/3 sisanya berasal dari genetik. 
• Kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelijensia yaitu: 1/3 dari 

pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik. 
• Kemampuan kreativitas diperoleh melalui: 

- Observing [mengamati] 
- Questioning [menanya] 
- Associating [menalar] 
- Experimenting [mencoba]  
- Networking [Membentuk jejaring] 

Personal 

Inter-personal 

24 

Perlunya merumuskan kurikulum yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses 

mengamati, menanya, menalar, dan mencoba [observation based learning] untuk 

meningkatkan kreativitas peserta didik. Disamping itu, dibiasakan bagi peserta didik untuk 

bekerja dalam jejaringan melalui collaborative learning 
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Proses Penilaian yang Mendukung Kreativitas 

Sharp, C. 2004. Developing young children’s creativity: what can we learn 
from research?: 
Guru dapat membuat peserta didik berani berperilaku kreatif melalui:  
• tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar [banyak/semua 

jawaban benar],  
• mentolerir jawaban yang nyeleneh,  
• menekankan pada proses bukan hanya hasil saja,  
• memberanikan peserta didik untuk mencoba, untuk menentukan sendiri yang kurang 

jelas/lengkap informasinya, untuk memiliki interpretasi sendiri terkait dengan 
pengetahuan atau kejadian yang diamatinya  

• memberikan keseimbangan antara yang terstruktur dan yang spontan/ekspresif 

Perlunya merumuskan kurikulum yang mencakup standar penilaian yang mencakup 

pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal, memberi nilai bagi jawaban nyeleneh, 

menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya, tapi juga penilaian 

spontanitas/ekspresif, dll  
25 



DOMAIN Elemen SD SMP SMA-SMK 

 

 

 

SIKAP 

Proses 
Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + 

Mengamalkan 

Individu 
BERIMAN, BERAKHLAK MULIA (JUJUR, DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB, PEDULI, SANTUN), 

RASA INGIN TAHU, ESTETIKA, PERCAYA DIRI, MOTIVASI INTERNAL 

Sosial TOLERANSI, GOTONG ROYONG, KERJASAMA, DAN MUSYAWARAH 

Alam POLA HIDUP SEHAT, RAMAH LINGKUNGAN, PATRIOTIK, DAN CINTA PERDAMAIAN 

 

 

KETERAMPILAN 

Proses 
Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + Menalar + 

Mencipta 

Abstrak MEMBACA, MENULIS, MENGHITUNG, MENGGAMBAR, MENGARANG 

Konkret 
MENGGUNAKAN, MENGURAI, MERANGKAI, MEMODIFIKASI, MEMBUAT, MENCIPTA 

 

 

PENGETAHUAN 

Proses 
Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi 

Obyek ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, DAN BUDAYA 

Subyek MANUSIA, BANGSA, NEGARA, TANAH AIR, DAN DUNIA 

Gradasi antar Satuan Pendidikan memperhatikan; 

1. Perkembangan psikologis anak 

2. Lingkup dan kedalaman materi 

3. Kesinambungan 

4. Fungsi satuan pendidikan 

5. Lingkungan 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) - RINCI 
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Standar Kompetensi Lulusan SD Kompetensi Inti Kelas I SD 

1. Memiliki [melalui menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, mengamalkan] perilaku yang mencerminkan 

sikap  orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam , di sekitar rumah, 

sekolah, dan tempat bermain 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama 

dan kepercayaan yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, dan 

guru. 

2. Memiliki [melalui mengamati, menanya, mencoba, 

mengolah, menyaji, menalar, mencipta] kemampuan pikir 

dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak 

dan konkret  sesuai dengan yang  ditugaskan kepadanya.  

3. Menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

3. Memiliki [melalui mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi] pengetahuan faktual dan 

konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi,seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat 

bermain 

4. Memahami pengetahuan faktual dengan 

cara mengamati berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah 
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SKL dan Kompetensi Inti Kelas I SD 



 

KOMPETENSI INTI 
 
(versi KURIKULUM 2013) 

2/3/2013 DRAFT  
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KI-1 SIKAP SPIRITUAL 

Sikap thd Tuhan YME 

KI-2 SIKAP SOSIAL 

Sikap thd diri sendiri & orang lain 

KI-3 PENGETAHUAN 

KI-4 KETERAMPILAN 

NILAI-NILAI 
KARAKTER 



 KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan 
mengamalkan  ajaran agama 
yang dianutnya 

 

KOMPETENSI DASAR 

 Menghayati nilai-nilai ajaran 
agama dan kepercayaan 
dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

 Menghayati isi dan makna 
pasal 28E dan 29 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH  

Kelas X 

 



 KOMPETENSI INTI 

 2. Menghargai dan menghayati perilaku 

jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

 

KOMPETENSI DASAR 

 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-
pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, 
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 
keamanan (ipoleksosbudhankam). 

 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan 
kepercayaan dalam hidup   bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara.. 

 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni 
keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara Indonesia. 

 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi 
dengan mengutamakan prinsip musyawarah 
mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam 
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). 



 KOMPETENSI INTI 
3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

KOMPETENSI DASAR 

 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam 
rangka pelindungan dan pemajuan HAM sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

 Memahami bentuk dan kedaulatan Negara sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

 Memahami hubungan struktural dan fungsional 
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional 
dalam lingkup NKRI. 

 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara 
dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai 
BhinnekaTunggal Ika.  

 Memahami pentingnya kesadaran 
berbangsa dan bernegara dilihat dari 
konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 



 KOMPETENSI INTI 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

KOMPETENSI DASAR 

 Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan 
dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Menyaji hasil telaah bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional 
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam 
lingkup NKRI 

 Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara 
dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika.  

 Menyaji analisis tentang pentingnya kesadaran berbangsa dan 
bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia 

 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip 
saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, 
agama, ras, budaya, dan gender  

 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang 
mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional 



PEMBELAJARAN 

KEGIATAN AKTIVITAS BELAJAR 

MENGAMATI (OBSERVING) MELIHAT, MENGAMATI, MEMBACA, MENDENGAR, MENYIMAK (TANPA DAN 

DENGAN ALAT) 

MENANYA 

(QUESTIONING) 

-MENGAJUKAN PERTANYAAN DARI YANG FAKTUAL SAMPAI KE YANG 

BERSIAT HIPOTESIS 

-DIAWALI DENGAN BIMBINGAN GURU SAMPAI DENGAN MANDIRI 

(MENJADI SUATU KEBIASAAN) 

PENGUMPULAN DATA 

(EXPERIMENTING) 

-MENENTUKAN DATA YANG DIPERLUKAN DARI PERTANYAAN YANG 

DIAJUKAN 

-MENENTUKAN SUMBER DATA (BENDA, DOKUMEN, BUKU, EKPERIMEN) 

-MENGUMPULKAN DATA 

MENGASOSIASI 

(ASSOCIATING) 

-MENGANALISIS DATA DALAM BENTUK MEMBUAT KATEGORI, 

MENENTUKAN HUBUNGAN DATA/KATEGORI 

-MENYIMPULKAN DARI HASIL ANALISIS DATA 

-DIMULAI DARI UNSTRUCTURED-UNI STRUCTURE-MULTI STRUCTURE-

COMPLICATED STRUCTURE 

MENGKOMUNIKASIKAN 

(COMMUNICATING) 

-MENYAMPAIKAN HASIL KONEPTUALISASI 

-DALAM BENTUK LISAN, TULISAN, DIAGRAM, BAGAN, GAMBAR ATAU 

MEDIA LAINNYA 



Contoh format Silabus SMA 
Kompetensi inti: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

KD  

 

Materi pokok 

 

Pendekatan Pembelajaran 

 

Penilaian  

 

Alokasi 

waktu  

 

Sumber 

belajar 

Mengamati 

Menanya 

Eksperimen/explore 

Asosiasi 

Komunikasi 

Tugas 

Observasi 

Portofolio 

Tes 



Elemen Ukuran Tata kelola KTSP 2006 Kurikulum 2013 

Guru 

Kewenangan Hampir mutlak Terbatas  

Kompetensi Harus tinggi Tinggi.  Bagi yang rendah 

masih terbantu dengan 

adanya buku 

Beban Berat Ringan 

Efektivitas  waktu untuk 

kegiatan pembelajaran 

Rendah [banyak waktu 

untuk persiapan] 

Tinggi 

Buku 

Peran penerbit Besar Kecil 

Variasi materi dan proses Tinggi Rendah 

Variasi harga/beban 

siswa 

Tinggi Rendah 

Siswa 

Hasil pembelajaran Tergantung sepenuhnya 

pada guru 

Tidak sepenuhnya tergantung 

guru, tetapi juga buku yang 

disediakan pemerintah 

Pemantauan 

Titik Penyimpangan Banyak Sedikit 

Besar Penyimpangan Tinggi Rendah 

Pengawasan Sulit, hampir tidak 

mungkin 

Mudah 

Perbandingan Tata Kelola Pelaksanaan Kurikulum 
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Proses Peran KTSP 2006 Kurikulum 2013 

Penyusunan 

Silabus 

Guru Hampir mutlak [dibatasi 

hanya oleh SK-KD] 

Pengembangan dari yang 

sudah disiapkan 

Pemerintah Hanya sampai SK-KD Mutlak 

Pemerintah Daerah Supervisi penyusunan Supervisi pelaksanaan 

Penyediaan 

Buku 

Penerbit Kuat Lemah 

Guru Hampir mutlak Kecil, untuk buku pengayaan 

Pemerintah Kecil, untuk kelayakan 

penggunaan di sekolah 

Mutlak untuk buku teks, kecil 

untuk buku pengayaan 

Penyusunan 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Guru Hampir mutlak  Kecil, untuk pengembangan 

dari yang ada pada buku 

teks 

Pemerintah Daerah Supervisi penyusunan dan 

pemantauan 

Supervisi pelaksanaan dan 

pemantauan 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Guru Mutlak Hampir mutlak 

Pemerintah Daerah Pemantauan kesesuaian 

dengan rencana [variatif] 

Pemantauan kesesuaian 

dengan buku teks [terkendali] 

Penjaminan 

Mutu 

Pemerintah Sulit, karena variasi terlalu 

besar 

Mudah, karena mengarah 

pada pedoman yang sama 

Perbandingan Tata Kelola Pelaksanaan Kurikulum 
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No Entitas 

Pendidikan 

Perubahan Yang Diharapkan 

1 Peserta Didik Lebih produktif, kreatif, inovatif, afektif 

Lebih bergairah dan senang di sekolah dan belajar 

2 Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

Lebih bergairah dalam mengajar 

Lebih mudah dalam memenuhi ketentuan 24 jam per minggu 

3 Manajemen 

Satuan 

Pendidikan 

Lebih mengedepankan layanan pembelajaran termasuk bimbingan 

dan penyuluhan 

Antisipasi atas semaraknya variasi kegiatan pembelajaran 

4 Negara dan 

Bangsa 

Meningkatkan reputasi internasional dalam bidang pendidkan 

Meningkatkan daya saing  

Berkembangnya Peradaban Bangsa 

5 Masyarakat 

Umum 

Memperoleh lulusan sekolah yang kompeten 

Kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi oleh sekolah 

Dapat meningkatkan kesejahteraannya 

Dampak Pengembangan Kurikulum 2013 
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Mana dimana guru yang aktif 

Guru yang aktif ada di sekolah kami 

Mana dimana guru yang kreatif 

Guru yang kreatif ada di sekolah kami 

 

Caca marica hei..hei 2X 

Caca marica kami guru kreatif 

Caca marica hei..hei 2X 

Kami Guru  profesional  

  

 

Guru Bina insani        GO GO GO... 

Guru bina insani     YES!!! 

Guru Cerdas 

() 

 




