
KONSEP KURIKULUM 

DAN PEMBELAJARAN



Bicara Kurikulum, Bicara 

tentang Pendidikan

 Apa itu Pendidikan?

 Apa Tujuan Pendidikan?

 Apa Fungsi Pendidikan?

 Masalah Apa yang Dihadapi Pendidikan?

 Bagaimana Pendidikan itu Berlangsung?



Bicara Pendidikan, Bicara 

tentang Kurikulum

 Apa itu Kurikulum?

 Bicara Kurikulum, Bicara tentang 

Pembelajaran

 Apa itu Pembelajaran?

 Bagaimana Proses Pembelajaran itu 

Berlangsung



PENDIDIDIKAN = USAHA 

SADAR UNTUK 

KEPENTINGAN MANUSIA

 Sebagai Proses Transformasi Budaya

 Sebagai Proses Pembentukan Pribadi

 Sebagai Proses Penyiapan Warga 

Negara

 Sebagai Proses Penyiapan Tenaga Kerja

 Sebagai Proses Mencerdaskan 

Kehidupan Bangsa



TUJUAN PENDIDIKAN

= SALAH SATUNYA ADALAH  

MENINGKATKAN SDM DALAM 

MENGUASAI IPTEKS YG 

DIBUTUHKAN BAGI 

PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN DAN 

KEMAJUAN, SERTA MAMPU 

BERSAING DALAM DUNIA 

GLOBAL



FUNGSI PENDIDIKAN

= MEMPERSIAPKAN SDM YG 

AKAN MENJADI PELAKU-

PELAKU YG  DPT 

MENJALANKAN FUNGSINYA 

DI BERBAGAI BIDANG 

KEHIDUPAN DI 

MASYARAKAT



MASALAH PENDIDIKAN

 Mutu

 Relevansi

 Efisiensi dan Efektivitas

 Pemerataaan

 Manajemen Kelembagaan

 Sistem Kelembagaan

 Profesionalisme

 Anggaran Pendidikan

 Akuntabilitas, dlsb.



MASALAH POKOK DLM 

SISTEM PENDIDIKAN

 Bagaimana memperbaharui,

memperkuat, dan meningkatkan

efektivitas guru dalam mengajar?

 Bagaimana mengadaptasikan dengan 

benar kurikulum dan metode pendidikan 

dengan kebutuhan siswa dalam belajar 

yang realitasnya berbeda-beda?



BAGAIMANA PENDIDIKAN 

ITU BERLANGSUNG?

 Pendidikan dengan segala perangkatnya harus 

mampu menyajikan ilmu pengetahuan dan 

pengalaman belajar kepada peserta didik 

melalui berbagai kegiatan dalam proses 

pembelajaran, penelitian, dan pengembangan 

secara berkualitas.

 Dibutuhkan KURIKULUM yang dapat 

mengakomodasi segala kebutuhan peserta 

didik.



PENGERTIAN DAN 

KONSEP KURIKULUM 

 Kurikulum = Jantungnya Pendidikan. Mengacu pada 
kegiatan pendidikan yang berbentuk interaksi 
akademik. Interaksi akademik merupakan jiwa dari 
pendidikan; dan kurikulum merupakan desain dari 
interaksi tersebut.

 Kurikulum = rancangan pendidikan yang merangkum 
semua pengalaman belajar yang disediakan bagi 
siswa

 Kurikulum = seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu. (SISDIKNAS, no. 20 th 2003).



 Kurikulum = as a program, a plan, content, and 
learning experiences (Oliva, 1992: 18).  Curriculum 
makes a continuous impact on instruction, and vice 
versa, instruction impacts on curriculum. (Oliva, 1992: 
12)

 Kurikulum = 1) sebagai dokumen tertulis (written 
document);2) sebagai sub-sistem persekolahan (sub-
system of schooling); dan 3) sebagai lapangan studi 
(field of study)

 Kurikulum sebagai  disiplin ilmu:  1) kurikulum teoritis, 
yang menyangkut pengembangan teori-teori, seperti 
teori kurikulum, desain, rekayasa, teori belajar, teori 
evaluasi dll.; 2) kurikulum praktis, yang berkenaan 
dengan penyusunan rencana kurikulum, implementasi 
kurikulum, dan evaluasi kurikulum.



Landasan Pengembangan  Kurikulum

1. Landasan Filosofis

2. Landasan Psikologis

3. Landasan Sosiologis-Teknologis

Filsafat sebagai landasan pengemb.

Kurikulum menjawab pertanyaan tentang

apa itu pendidikan;  mengapa anak itu perlu dididik; 

hendak dibawa kemana anak itu; masyarakat seperti apa 

yg hrs diciptakan melalui pendidikan; apa hakekat 

pengetahuan yg hrs dipelajari siswa; norma atau sistem 

nilai yg bgm yg hrs diwariskan; bgm proses pendidikan itu 

berlangsung? 

BEBERAPA ALIRAN FILSAFAT

1. IDEALISME

2. REALISME

3. PRAGMATISME

4. EKSISTENSIALISME



APA ITU PEMBELAJARAN 

DAN BAGAIMANA 

KONSEPNYA?

 Pembelajaran = a human undertaking whose purpose is to help people 
learn.  Instruction is a set of events that affect learners in such a way that
learning is facilitated. (Gagne, Briggs, and Wager, 1992: 3)

 Pembelajaran  (instruction) as the interaction between a teaching agent 
and one or more individuals intending to learn (Johnson dalam Oliva, 
1992: 10)

 Pembelajaran = kegiatan guru / dosen menciptakan situasi agar 
siswa/mahasiswa belajar. (Pembelajaran= upaya untuk mengembangkan 
potensi, kecakapan, dan kepribadian siswa. (Sukmadinata, 2004: 101)

 Pembelajaran = meliputi kegiatan mengajar dan belajar. Mengajar 
dilakukan guru, dan belajar dilakukan siswa, yang keduanya saling 
berinteraksi.

 Pembelajaran = dimaknai sebagai suatu kegiatan yang terprogram, 
dilakukan secara sistematis, terencana, dan bertujuan.

 Pembelajaran = proses membelajarkan siswa melalui strategi, 
pendekatan, dan atau metode untuk mencapai tujuan.



Instruction, Teaching, and Learning

 Instruction = aktivitas mengajar (oleh guru), 
dan belajar (oleh siswa)

 Teaching = aktivitas guru untuk membantu 
siswa memperoleh informasi, ide, 
keterampilan, nilai dan cara berfikir, sarana 
untuk mengekpresikan dirinya, dan cara-cara 
belajar bagaimana belajar (Joice, 1992: 23)

 Learning = bentuk aktivitas yang di dalamnya 
diharapkan adanya perubahan prilaku 
(behavior change) pada individu-individu yang 
belajar.



BEBERAPA TEORI YANG 

MENDASARI PROSES 

BELAJAR

 Behaviorisme = memandang bahwa belajar adalah 
aktivitas yang mengarapkan adanya perubahan prilaku 
(behavior change) pada individu.

 Kognitif = belajar pada dasarnya merupakan proses 
mental yang aktif untuk memperoleh, mengingat, dan 
menggunakan pengetahuan.

 Humanistik = menekankan pentingnya pelibatan 
pribadi siswa agar kegiatan belajar menjadi bermakna. 
Teori ini memandang bahwa motivasi belajar siswa 
merupakan potensi untuk menentukan pilihannya 
sesuai dengan kemampuannya. Siswa harus dihargai 
martabatnya, apapun bentuk, cara, dan hasil 
belajarnya.



KOMPONEN-KOMPONEN 

PEMBELAJARAN

 RANCANGAN

 IMPLEMENTASI

 EVALUASI



UNSUR-UNSUR LAIN YANG 

TERKAIT DENGAN 

PEMBELAJARAN

 Prinsip-Prinsip Pembelajaran

 Tujuan Pembelajaran

 Strategi Pembelajaran

 Pendekatan Pembelajaran

 Metode Pembelajaran

 Media Pembelajaran

 Model Pembelajaran

 Materi Pembelajaran

 Desain Pembelajaran

 Evaluasi Pembelajaran

 Implementasi Pembelajaran

 Dan lain sebagainya.



PROSES DAN SISTEMETIKA 

PEMBELAJARAN

(Reiser, 1996)

Identifi-
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Tujuan
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REVISI PEMBELAJARAN



KESIMPULAN

 Pembelajaran merupakan bentuk aplikasi atau operasionalisasi 
dari kurikulum. (Instructional is perceived as the means for making 
the curriculum operational)

 Hubungan antara pembelajaran dan kurikulum merupakan 
hubungan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain.

 Kurikulum itu adalah program, dan pembelajaran adalah metode. 
Keduanya memiliki keterkaitan yang padu. Kurikulum difahami 
sebagai “what”, dan pembelajaran difahami sebagai “how”.  (Oliva, 
1992: 10)

 Kurikulum lebih merupakan program, rencana, konten, dan 
pengalaman belajar (learning experience); sedangkan 
pembelajaran lebih merupakan metode, tindak pengajaran 
(teaching act), implementasi, dan presentasi. (Oliva, 1992: 10)



TERIMA KASIH


