
Inisiasi I  
Hakekat dan Prinsip Pengembangan Kurikulum 

 
Saudara Mahasiswa, kita bertemu yang petama dalam kegiatan tutorial on-

line. Kali ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari bagian dari pengembangan 
kurikulum yaitu dengan topik ”hakekat dan prinsip pengembangan kurikulum, model 
konsep dan model pengembangan kurikulum”. Setelah mempelajari topik ini Saudara 
diharapkan mampu memahami tentang hakekat, prinsip-prinsip pengembangan 
kurikulum dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi model dan pendekatan 
pengembangan kurikulum. 

Kita telah mengetahui bersama, bahwa kurikulum merupakan seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu 

Secara singkat, posisi kurikulum dapat disimpulkan menjadi tiga,  yaitu:  
(1) kurikulum adalah "construct", (2) kurikulum berposisi sebagai jawaban untuk 
menyelesaikan berbagai masalah social yang berkenaan dengan pendidikan, (3)  
kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan dimana kehidupan masa lalu, 
masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa 
dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan.  

Komponen-komponen kurikulum yang terdiri dari   tujuan, isi dan struktur 
program, organisasi, dan proses belajar mengajar dan diakhiri dengan evaluasi dalam 
sebuah sistem harus bersifat harmonis, dan tidak saling bertentangan.  

Kurikulum itu bukan barang mati dan juga bukan kitab suci yang memang 
harus disakralkan dan tidak boleh diubah-ubah. Kurikulum disusun agar dunia 
pendidikan dapat memenuhi tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Jika 
masyarakatnya berubah, secara otomatis kurikulumnya juga harus mengikuti 
perkembangan perubahan yang terjadi. Jika tidak demikian, sistem pendidikan 
formal yang ada akan ditinggalkan oleh masyarakat sebagai salah satu stakeholder 
pendidikan.  

Pengembangan suatu kurikulum perlu dilakukan karena sesuai dengan 
beberapa perannya yang melekat yakni peran konservatif dalam rangkah untuk 
melestarikan nilai-nilai luhur budaya banngsa. Selain itu juga terdapat  peran kritis 
dan evaluatif yang berkaitan dengan adanya penilaian dan evaluasi keberadaan 
budaya-budaya tersebut karena di samping memiliki nilai-nilai luhur dan agung 
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tidak jarang budaya suatu bangsa kadang juga kurang sesuai dengan perkembangan 
jaman. Oelh karena itu, dengan melakukan kajian kritis terhadap suatu budaya, 
diharapkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan jaman saat 
kurikulum tersebut diberlakukan. Dan yang juga penting adalah peran kreatif; dalam 
arti bahwa pengembangan kurikulum harus dilakukan atas dasar kreatifitas bukan 
mengekor kurikulum negara lain, misalnya, yang telah terlebih dulu melakukan 
pengembangan. 

Dalam mengembangkan kurikulum ada sejumlah asas yang harus 
dipegang teguh yaitu asas filosofis, psikhologis, sosiologis, dan organisatoris. Asas-
asas kurikulum yang biasa dipakai mencakup hal-hal mendasar yang biasanya 
menyertai sebuah kurikulum yakni: (1) asas filosofis yang berkenaan dengan tujuan 
pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara, (2) asas sosiologis, yaitu kedaan 
masyarakat, perkembangan dan perubahannya, kebudayaan manusia, hasil kerja 
manusia berupapengetajuan, dan lain-lain, (3) asas psikologis yang 
memperhitungkan factor anak dalam kurikulum yakni a. psilkologi anak, 
perkembangan anak, b. psikologi belajar, bagaimana proses belajar anak; dan asas 
organisatoris yang mempertimbangkan bentuk dan organisasi bahan pelajaran yang 
disajikan. 

Peranan pengembangan kurikulum bisa menyangkut peranan konservatif 
karena kurikulum mempunyai peranan  sebagai salah satu instrument untuk 
mengkonservasikan kebudayaan suatu bangsa. Tanpa kurikulum yang baik 
kebudayaan suatu bangsa bisa dalam sekejab ditelan bumi karena tidak ada institusi 
yang berusaha untuk melestarikannya. Dengan mencantumkannya dalam kurikulum 
kebudayaan suatu bangsa diharapkan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya 
sehingga anak cucu bangsa tersebut minimal mengetahui adanya kebudayaan nenek 
moyangnya.  

Selain punya peranan konservatif, kurikulum juga dapat berperan kritis dan 
evaluatif yaitu bahwa kurikulum dapat dengan kritis mengenilai dan mengevaluasi 
keberadaan kebudayaan nenek moyangnya untuk mengetahui dengan jeli nilai-nilai 
yang terkandung dalam kebudayaan tersebut. Apabila dipandang ada unsur-unsur 
kebudayaan yang kurang baik, misalnya, generasi berikutnya dapat memilah-milah 
mana kebudyaan yang dapat diterpkan dan mana yang kurang sesuai untuk 
diterapkan pada jamannya.  

Seperti yang telah diuaraikan di atas, kurikulum punya peranan konservatif, 
kritis, dan evaluatif. Selian itu, kurikulum juga mngemban peran kreatif. Dalam hal 
ini, kurikulum juga harus mampu menciptakan kreasi – kreasi baru dalam kaitannya, 
misalnya, dengan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga 
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kebudayaan tersebut lebih sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan 
masyarakatnya.  

Beberapa prinsip pengembangan kurikulum antara lain: (a) Prinsip Relevasi., 
(b) Prinsip Efektivitas, (c) Prinsip Efisiensi, (d) Prinsip Fleksibel, (e) Prinsip 
Kontinuitas, dan (f) prinsip berorientasi pada tujuan. 

Kurikulum sangat penting bagi beberapa pihak yang terlibat dalam 
kegiatan pembelajaran di sekolah. Beberapa pihak yang dimaksud anatara lain  
guru, kepala sekolah,  masyarakat, dan penulis buku 

Saudara tugas pada tutorial on-line kali ini adalah mencari jawaban 
pertanyaan di bawah ini : 

1. Apa pengertian dan hakekat kurikulum.  
2. Mengapa kurikulum pendidikan harus ada?  
3. Siapakah yang berhak untuk mengubah dan menyusun kurikulum ? 
4. Azas apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum? 
5. Prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan 

kurikulum? 
6. Secara konsep kurikulum dapat dipandang sebagai tujuan, sebagai 

kesempatan belajar yang terencana, sebagai mata pelajaran/mata kuliah, 
dan kurikulum sebagai pengalaman. Mengapa demikian ? 

7.  Menurut Anda, untuk siapakah kurikulum itu?Dan digunakan untuk  
apakah kurikulum itu? 

8. Bagaimana Anda mengukur tingakt efektifitas kurikulum yang sedang 
kita terapkan? 

 
 
 

Setelah selesai mengerjakan tugas-tugas di atas silahkan dikirim ke alamat 
Mailing List yang saudara telah bergabung ketika Residensial sesuai dengan alamat 
Mail Perguruan Tinggi tempat saudara kuliah. 

Untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas Saudara di atas, maka silahkan 
Saudara membaca buku bahan ajar cetak Pengembangan Kurikulum pada unit satu 
dan unit dua atau .  
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Rubrik Penilaian Alternatif 
Matakuliah Strategi Pengembangan Kurikulum Sd 

 
Tugas 
Silakan Saudara membaca bahan ajar cetak pengembangan kurikulum pada unit 1 
dan unit 2 dan silakan juga saudara baca  buku-buku lain yang membahas tentang 
pengembangan kurikulum atau Saudara download  di internet  tentang materi yang 
berkaitan dengan hakekat, prinsip, konsep pengembangan kurikulum, dan model-
model pengembangan kurikulum. 

 
Kriteria Penilaian 
1 = kurang = D 
2  = cukup = C  
3  = baik  = B  
4  = sangat baik = A 
 
 

Rubrik  Penilaian Aternatif Untuk Pengukuran  
Hasil Belajar 

 
No Jenis pernyataan STS TS S SS 
1. Menurut pendapat saya kurikulum tidak perlu karena 

setiap guru yang sedang mengajar pasti sudah punya 
rencana pengajaran 

4 3 2 1 

2. Mestinya kurikulum tidak perlu berubah biar tidak 
membingungkan para guru di sekolah  

4 3 2 1 

3. Dalam pendidikan, anak hakekatnya harus 
diperlakukan sebagai orang dewasa yang masih kecil 

1 2 3 4 

4. Tidak ada hubungannya antara kurikulum dengan 
dunia pendidikan 

4 3 2 1 

5. Pendidikan hendaknya lebih berpusat pada masalah 
social dan pribadi, bukan hanya kepada pelajaran atau 
disiplin ilmu 

1 2 3 4 

6. Menurut pendapat saya penekanan evaluasi hendaknya 1 2 3 4 
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kepada proses bukan hanya menekankan hasil 
7. Pendidikan mestinya mempersiapkan kebutuhan anak 

pada masa sekarang bukan pada masa yang akan 
datang 

4 3 2 1 

8. Kurikulum adalah salah satu cara untuk melestarikan 
kebudayaan  

1 2 3 4 

9. Semua anak harus mengikuti pelajaran yang sama dan 
tidak perlu memilih pelajaran sesuai dengan minat biar 
mudah untuk mengajarnya 

4 3 2 1 

10 Agar Negara kita menjadi Negara yang maju maka 
dalam  menyusun kurikulum hendaknya persis dengan 
Negara-negara yang telah maju 

4 3 2 1 

        
Keterangan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju                                                           
 
                                                              Jumlah skor 
Nilai Mahasiswa untuk tugas ini  =   ----------------- = 
                                                                      10 
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Rubrik Penilaian Alternatif Untuk Pengukuran  
Hasil Belajar 

No Aspek yang dinilai Skor 
1. Kesesuaian isi dengan jawaban 1 2 3 4 
2. Kesungguhan mengerjakan tugas 1 2 3 4 
3. Kerapihan dalam mengerjakan tugas 1 2 3 4 
4. Ketepatan pengumpulan tugas  1 2 3 4 

 
Keterangan: 
1 = kurang  
2  = cukup   
3  = baik    
4  = sangat baik  

 
 

                                                                Jumlah skor 
Nilai Mahasiswa untuk tugas ini  =   ------------------- 
                                                                      4 

 
Samapai disini untuk tutorial on-line pertama ini, dan selanjutnya selamat 

belajar sampai ketemu lagi pada tutorial on-line yang akan datang dan semoga sukses 
. 
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