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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah membawa

perubahan hampir di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu dunia pendidikan

perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah berkaitan dengan tuntutan untuk

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sebab melalui proses

pendidikan akan terlahir generasi muda yang berkualitas yang diharapkan mampu

mengikuti perubahan dan perkembangan kemajuan zaman di segala aspek

kehidupan. Pembelajaran juga harus sesuai dengan standar proses pendidikan.

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai

standar kompetensi lulusan (Sanjaya , 2006:4). Dan untuk mencapai standar

kompetensi lulusan tersebut, pada hakekatnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh

beberapa faktor, diantaranya faktor yang paling menentukan adalah kurikulum

pendidikan yang berkualitas.

Dalam 5 dasawarsa terakhir, atau se jak berakhirnya era Presiden Soekarno

yang disebut masa Orde Lama, bangsa Indonesia telah melakukan 6 kali

penggantian kurikulum. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, sudah 2 kali terjadi

penggantian kurikulum tersebut. Pada dasarnya, kurikulum -kurikulum tersebut

memiliki tujuan yang sama, namun dalam pelaksanaannya ada sedikit perbedaan.

Kurikulum sendiri didefinisikan bermacam -macam oleh para ahli. Namun

pada intinya semua mengarah kepada pengertian yang sama. Menurut Saylor J.

Gallen & William N. Alexander dalam bukunya “Curriculum Planning”

menyatakan Kurikulum adalah “Keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi

belajar baik berlangsung dikelas, dihalaman maupun diluar sekolah”. Menurut B.

Ragan mengemukakan kurikulum adalah “Semua pengalaman anak dibawah



tanggung jawab sekolah” Menurut Soedijarto, sebuah pengalaman Pemikiran Bagi

Prosedur Perencanaan dan Pengembangan; kurikulum Perguruan Tinggi, BP3K

Departeman Pendidikan dan Kebudayaan tahu 1975 ”Segala pengalaman dan

kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh

siswa/mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi

suatu lembaga pendidikan”. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat

disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu usaha te rencana dan terorganisir

untuk menciptakan suatu pengalaman belajar pada siswa dibawah tanggung jawab

sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan.

Seperti yang telah disebutkan di atas, beberapa kurikulum pernah

diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia. D iantaranya, kurikulum 1968,

kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, KBK, dan KTSP. Dalam

makalah ini akan disampaikan penjelasan tentang perjalanan kurikulum -

kurikulum tersebut dalam pendidikan di Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu

bagaimanakah perjalanan kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia?

1.3 TUJUAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana

perjalanan kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia.



BAB II

PEMBAHASAN

Setelah berakhirnya masa Orde Lama, dan digantikan dengan masa Orde

Baru, muncullah beberapa kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Kurikulum -

kurikulum tersebut akan dibahas dalam bab ini .

2.1 KURIKULUM 1968

Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat p olitis: mengganti Rencana Pendidikan

1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan

manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi

materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan

kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.

Kurikulum 1968 disebut sebagai kurikulum bulat, artinya hanya memuat

mata pelajaran pokok-pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak

mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi

apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.

2.2 KURIKULUM 1975

Kurikulum 1975 disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk

secara nasional dilaksanakan bertahap mulai tahun pengajaran 1976 dengan

catatan, bahwa bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian kepala perwakilan

telah mampu, diperkenankan melaksanakannya mulai tahun 1975 .

Kurikulum 1975 memiliki ciri -ciri khusus sebagai berikut:

1) Menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Setiap guru harus

mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid di dalam

menyusun rencana kegiatan belajar -mengajar dan membimbing murid untuk

melaksanakan rencana tersebut.



2) Menganut pendekatan yang integratif, dalam arti setiap pelajaran dan bidang

pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang

lebih akhir.

3) Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulu m 1975 bukan hanya dibebankan

kepada bidang pelajaran Pendidikan Moral Pancasila di dalam pencapaiannya,

melainkan juga kepada bidang pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan

pendidikan agama.

4) Kurikulum 1975 menekankan pada efisiensi dan efektivitas pengguna dana,

daya dan waktu yang tersedia.

5) Mengharuskan guru untuk menggunakan teknik penyusunan program

pengajaran yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional

(PPSI).

6) Organisasi pelajaran meliputi bidang -bidang studi: agama, bahasa,

matematika, ilmu pengetahuan sosial, kesenian, olahraga dan kesehatan,

keterampilan , disamping Pendidikan Moral Pancasila dan integrasi pelajaran -

pelajaran yang sekelompok.

7) Pendekatan dalam strategi pembelajaran memandang situasi belajar -mengajar

sebagai suatu sistem yang meliputi komponen -komponen tujuan

pembelajaran, bahan pembelajaran, alat pembelajaran, alat evaluasi, dan

metode pembelajaran.

8) Sistem Evaluasi, dilakukan penilaian murid-murid pada setiap akhir satuan

pembelajaran terkecil dan memperhitungkan nilai -nilai yang dicapai murid-

murid pada setiap akhir satuan pembelajaran.

2.3 KURIKULUM 1984

Kurikulum ini banyak dipengharuhi oleh aliran psikologi Humanistik,

yang memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari

sendiri, menjelajah dan meneliti lingkungannya. Oleh sebab itu kurikulum 1984

menggunakan pendekatan proses, disampin g tetap menggunakan orientasi pada

tujuan. Kurikulum 1984 mengusung process skill approach . Meski

mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini



juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa

ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan,

mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif

(CBSA) atau Student Active Learning (SAL).

Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr.

Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980 -1986

yang juga Rektor IKIP Jakarta — sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode

1984-1992. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di

sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat

diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu

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

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

lagi mengajar model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan.

2.4 KURIKULUM 1994

Pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, proses pembelajaran

menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar

dengan kurang memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Hal ini terjadi karena

berkesesuaian suasana pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan) pun lebih mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar.

Akibatnya, pada saat itu dibentuklah Tim Basic Science yang salah satu tugasnya

ikut mengembangkan kurikulum di sekolah. Tim ini memandang bahwa materi

(isi) pelajaran harus diberikan cukup banyak kepada siswa, sehingga siswa selesai

mengikuti pelajaran pada periode tertentu akan mendapatkan materi pelajaran

yang cukup banyak.

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan

dilaksanakan sesuai dengan Undang -Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran,

yaitu dengan mengubah dari sis tem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem

caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan

dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran



cukup banyak. Terdapat ciri -ciri yang menonjol dari pembe rlakuan kurikulum

1994, di antaranya sebagai berikut. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah

dengan sistem caturwulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi

pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi).

Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem

kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat

kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran

sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masya rakat sekitar. Dalam

pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang

melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam

mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada

jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban),

dan penyelidikan. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan

dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa,

sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang

menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan

keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah

ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek. Pengulangan -

pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan

pemahaman siswa. Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa

permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepad a pendekatan

penguasaan materi (content oriented), di antaranya sebagai berikut:

1. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan

banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran.

2. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat

perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait

dengan aplikasi kehidupan sehari -hari.

Permasalahan di atas terasa saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum

1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan

kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya



Suplemen Kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap

mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu Penyempurnaan

kurikulum secara terus menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan

masyarakat.

Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang

tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, p otensi siswa, dan

keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. Penyempurnaan kurikulum

dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian

dengan tingkat perkembangan siswa. Penyempurnaan kurikulum

mempertimbangkan berbagai aspe k terkait, seperti tujuan materi, pembelajaran,

evaluasi, dan sarana/prasarana termasuk buku pelajaran. Penyempurnaan

kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap

dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan l ainnya yang

tersedia di sekolah. Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan

menengah dilaksanakan bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan

penyempurnaan jangka panjang.

2.5 KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)

Usaha pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai mata

pelajaran terus menerus dilakukan, seperti penyempurnaan kuriku lum, materi

pelajaran, dan proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran matematika di jenjang

persekolahan merupakan suatu kegiatan yang harus dikaji terus menerus dan jika

perlu diperbaharui agar dapat sesuai dengan kemampuan mu rid serta tuntutan

lingkungan.

Implementasi pendidikan di sekolah mengacu pada seperangkat

kurikulum. Salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan pemerintah guna

meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan inovasi di bidang kurikulum.

Kurikulum 1994 perlu disempurnakan lag i sebagai respon terhadap perubahan

struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai



konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang

Otonomi Daerah.

Kurikukum yang dikembangkan saat ini diberi nama Kurikulum Berbas is

Kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada

pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas -tugas tertentu

sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Competency Based

Education is education geared toward prepa ring indivisuals to perform identified

competencies (Scharg dalam Hamalik, 2000: 89). Hal ini mengandung arti bahwa

pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan

perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu

dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetens i sebagai pedoman

pembelajaran. Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua

pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa

datang, maka pendidikan di sekolah dititipi se perangkat misi dalam bentuk paket -

paket kompetensi.

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai -nilai dasar

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir

dan bertindak secara konsisten dan terus menerus dapat m emungkinkan seseorang

untuk menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan

nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Dasar pemikiran untuk menggunakan

konsep kompetensi dalam kurikulu m adalah sebagai berikut.

(1) Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam

berbagai konteks.

(2) Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi

kompeten.

(3) Kompeten merupakan hasil belajar (learning outcomes) yang menjelaskan hal -

hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran.

(4) Kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara

jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat

diukur.



Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan perangkat re ncana dan

pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa,

penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan

dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum Berbasis Kompetensi

berorientasi pada: (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta

didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dan (2)

keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya

Rumusan kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan

pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa

dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah dan sekaligus menggambarkan kemajuan

siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelan jutan untuk menjadi kompeten.

Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur

pokok, yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator

evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan

pengembangan sistem pembelajaran.

Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik se cara individual

maupun klasikal.

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

3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan me tode

yang bervariasi.

4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang

memenuhi unsur edukatif.

5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan

atau pencapaian suatu kompetensi

Struktur kompetensi dalam Kur ikulum Berbasis Kompetensi dalam suatu

mata pelajaran memuat rincian kompetensi (kemampuan) dasar mata pelajaran itu

dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa. Mari kita lihat contohnya dalam mata

pelajaran matematika, Kompetensi dasar matematika merupakan pernyataan

minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai -nilai

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa



menyelesaikan suatu aspek atau subaspek mata pelajaran matematika. Kompetensi

Dasar Mata Pelajaran Matematika merupakan gambaran kompetensi yang

seharusnya dipahami, diketahui, dan dilakukan siswa sebagai hasil pembelajaran

mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar tersebut dirumuskan untuk

mencapai keterampilan (kecakapan) matematika yang mencaku p kemampuan

penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan memiliki sikap menghargai

kegunaan matematika. Struktur kompetensi dasar Kurikulum Berbasis

Kompetensi ini dirinci dalam komponen aspek, kelas dan semester. Keterampilan

dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek

dari mata pelajaran tersebut.

Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran

pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan,

“Apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka

pada level ini?”. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan

kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan

berbagai teknik penilaian.

Setiap hasil belajar memiliki se perangkat indikator. Perumusan indikator

adalah untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa

telah mencapai hasil belajar yang diharapkan?”. Guru akan menggunakan

indikator sebagai dasar untuk menilai apakah siswa telah mencapai hasil belajar

seperti yang diharapkan. Indikator bukan berarti dirumuskan dengan rentang yang

sempit, yaitu tidak dimaksudkan untuk membatasi berbagai aktivitas

pembelajaran siswa, juga tidak dimaksudkan untuk menentukan bagaimana guru

melakukan penilaian. Misalkan, jika indikator menyatakan bahwa siswa mampu

menjelaskan konsep atau gagasan tertentu, maka ini dapat ditunjukkan dengan

kegiatan menulis, presentasi, atau melalui kinerja atau melakukan tugas lainnya.

2.6 KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum

operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing -masing

satuan pendidikan. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang -Undang



Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2006/2007

dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing -masing Nomor 22 Tahun 2006

dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang

dikeluarkan oleh BSNP.

Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI,

namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan

kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan

pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalen der

pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor

24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL.

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang

dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi baha n kajian

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta

didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman

untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat:

1. kerangka dasar dan struktur kurikulum,

2. beban belajar,

3. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di t ingkat satuan

pendidikan, dan

4. kalender pendidikan.

SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan

peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meli puti kompetensi untuk seluruh

mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan

Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan



SKL, ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari

komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhny a diserahkan

kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau

Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan

karyawan juga melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan

tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP

maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan

kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.



BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: Perjalanan kurikulum di

Indonesia, khususnya setelah berakhirnya Orde Lama diawali dengan

diterapkannya kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum

1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan Kurikulum Tingkat Satua n

Pendidikan (KTSP). Kurikulum -kurikulum tersebut memiliki karakteristik

sendiri-sendiri yang membedakan dengan kurikulum yang satu dengan yang lain

walaupun masih ada beberapa kesamaan.

3.2 SARAN

1. Diharapkan pemerintah dapat menerapkan kurikulum yang terbaik, sehingga

akan memajukan pendidikan di Indonesia

2. Diharapkan penulis lain juga akan mengangkat tema perjalanan kurikulum di

Indonesia dengan lebih baik dan lebih lengkap.
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