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ABSTRAK 
 

Kurikulum merupakan bagian tepenting dari pengembangan dan perbaikan system 
pendidikan suatu negara. Dengan mempelajari sejarah pengembangan kurikulum akan 
diperoleh informasi berharga terkait keberhasilan dan kegagalan sebuah kurikulum sebagai 
alat untuk mencapai cita-cita luhur pendidikan. Kurikulum di Indonesia sejak masa 
kemerdekaan secara politik berkembang dengan dinamika sentralisasi dan desentralisai 
pendidikan, perubahan orientasi dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 
pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berkaitan dengan kompetensi guru, kurikulum juga 
berkembang yang awalnya memberikan panduan spesifik secara nasional hingga 
memberikan keleluasaan sekolah dan kreatifitas guru secara local untuk memberikan 
pendidikan yang berbasis pada kebutuhan satuan pendidikan. Pada akhirnya perkembangan 
teknologi menuntut pengembangan kurikulum terutama pada struktur materi dan model 
pembelajaran yang mendorong siswa lebih aktif dan berfikir tingkat tinggi sebagaimana 
tercantum dalam kurikulum terkini yaitu Kurikulum 2013. 
 

 

PENDAHULUAN  
Pendidikan merupakan alat untuk 

terciptanya kehidupan masyarakat yang 
bermartabat. Hal ini diyakini sejak masa 
pertama kali umat manusia membangun 
komunitas, bahkan sebelum Adam AS 
diturunkan ke bumi, Allah SWT 
mengajarkan pengetahuan yang 
dibutuhkan Nabi Adam AS sebagai 
bekalnya menjalani hidup sebagai manusia 
yang bermartabat. Pengetahuan itu pula 
yang menjadikan Adam AS lebih mulia 
daripada makhluk lainnya, sehingga Allah 
SWT memerintahkan malaikat dan syaitan 
untuk tunduk kepada Adam; Al-Qur’an QS. 
Shaad:71-72: 

 
“(ingatlah) ketika Tuhanmu 

berfirman kepada malaikat: 
“Sesungguhnya Aku akan 
menciptakan manusia dari tanah” 
(71) “Maka apabila telah 
Kusempurnakan kejadiannya dan 
Kutiupkan kepadanya roh 

(ciptaan)Ku maka hendaklah kamu 
tersungkur dengan bersujud 
kepadanya” (72). 

 
Pentingnya pendidikan bagi 

manusia juga tergambarkan dalam sejarah, 
bahwa setiap jaman memililiki sistem 
pendidikan sesuai dengan konteks 
masanya masing-masing, sebagai alat 
untuk memenuhi kebutuhan sistem 
kemasyarakatan demi menciptakan 
komunitas yang tertib, berkeadilan, dan 
membangun masyarakat yang makmur. 
Sejarah mencatat kegemilangan 
peradaban di masa lalu karena hadirnya 
orang-orang berpendidikan. Salah satunya, 
dalam sejarah perkembangan Islam 
dikenal peradaban dengan kekuasaan 
Daulah Abbasiyah yang berlangsung pada 
masa 132 H – 656 H / 750 M – 1258 M, 
yang puncak kejayaannya adalah pada 
masa khalifah Harun Al Rasyid dan 
puteranya Al Makmum. Sebelum akhirnya 
jatuh karena penyerangan bangsa Mongol 
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yang dipimpin Hulagu Khan (1258 M), 
berbagai macam disiplin keilmuan 
meningkat pesat pada pemerintahan Harun 
Al Rasyid kala itu1. Hal ini menggambarkan 
bagaimana sistem pendidikan dapat 
mendorong maju dan bertahannya sebuah 
peradaban. 

Sejarah Indonesia juga mencatat 
bagaimana kerajaan-kerajaan Hindu, 
Budha dan Islam  menjalankan sistem 
pendidikan walaupun masih sangat 
terbatas; di mana akses pendidikan hanya 
bagi bangsawan dan hanya untuk 
kepentingan pemerintahan2. Pengajaran 
pada masa ini berlangsung dari guru 
kepada siswa secara individual maupun 
perkumpulan di pusat-pusat keagamaan 
hingga masuknya agama Islam melalui 
kegiatan perdagangan yang mendorong 
terciptanya komunitas muslim yang 
membentuk sistem pengajaran yang 
awalnya sederhana dengan 
mengumpulkan anak-anak di masjid hingga 
perlahan-lahan berkembang menjadi 
sistem persekolahan (pesantren). Hal ini 
terjadi secara lebih teratur hingga pada 
masa Kerajaan Perlak tahun 1243-1267 M 
di masa pemerintahan Sultan Mahdun 
Alauddin Muhammad Amin, berdiri majlis 
ta’lim hingga lembaga setara perguruan 
tinggi3. 

Pengembangan sistem pendidikan 
tidak terlepas dari pegembangan 
rancangan kurikulum yang mendasari 
tujuan dan strategi bagaimana sistem 
tersebut dijalankan. Tujuan utama (goal) 
suatu sistem pendidikan diuraikan ke 
dalam jabaran kurikulum yang menjadi 
landasan pelaksanaan hingga evaluasinya. 
Kurikulum mengatur sistematikan 

 
1 Syauqi, Abrari dkk. 2016. Sejarah Peradaban Islam. 
Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hal 47-48. 
2 Syaharuddin  dan Heri Susanto. 2019. Sejarah 
Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Sampai 
Reformasi). Banjarmasin: Prodi Pendidikan Sejarah FKIP 
Universitas Lambung Mangkurat. 
3 Susmihara . Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di 
Nusantara . Jurnal Rihlah Vol. 06 No. 01/2018. Hal. 25. 

perencanaan terkait apa yang dibelajarkan 
dalam bidang atau program sekolah; “the 
systematic planning of what is taught and 
learned in schools as reflected in courses 
of study and school programs” sehingga 
secara dokumentasi kurikulum menjadi 
panduan bagi guru yang mengatur 
mandatori dan territorialnya dalam lingkup 
pendidikan4. Untuk itu kehadiran kurikulum 
dalam bentuk dokumen menjadi penting 
artinya untuk memastikan kesepahaman 
antarpemangku kepentingan terhadap 
rancangan sistem pendidikan yang 
dilaksanakan. 

Dalam sejarah pendidikan Indonesia 
kurikulum sebagai landasan 
penyelengaraan pendidikan nasional telah 
mengalami beberapa kali pengembangan. 
Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah 
memiliki kurikulum yang disusun untuk 
memenuhi kebutuhan akses pendidikan 
bagi anak-anak Indonesia. Diamika 
perubahan politik, budaya dan tuntutan 
teknologi mendorong pemerintah 
menyikapinya dengan mengembangkan 
kurikulum nasional sebagai dasar 
penyelenggaraan sistem persekolahan di 
seluruh Indonesia. Mempelajari 
pengembangan kurikulum dari masa ke 
masa akan memberikan pembelajaran bagi 
semua pihak terkait kebutuhan masyarakat 
sesuai situasi dan kondisi yang sedang 
berlaku. Untuk itu makalah ini akan 
membahas pengembangan kurikulum di 
Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga 
sekarang. 
 
PEMBAHASAN 
Situasi Pendidikan Indonesia Sebelum 
Kemerdekaan 

Sejarah pendidikan Indonesia tidak 
terlepas dari aspek budaya, perjuangan 
dan dinamika perjalanan politik yang terjadi 
sejak masa penjajahan, bahkan sejak 
masa kerajaan-kerajaan ada di nusantara.  

 
4 Kattington, Limon E (Editor). 2010. Handbook Of 
Curriculum Development. Nova Science Publishers, Inc.  
New York. Hal. 24. 



73 
 

Strategi pendidikan berbeda coraknya dari 
masa ke masa terkait dengan budaya dan 
kehidupan sosial ekonomi masyarakat 
pada masa itu. Pada periode tertentu 
dalam sejarah Indonesia, sistem politik 
berkuasa dan menggunakan 
kekuasaannya untuk menentukan strategi 
penyelenggaraan pendidikan5. Kebutuhan 
masyarakat terhadap pekerja terampil 
untuk membantu pekerjaan pemerintah 
dan kebutuhan masyarakat untuk 
terbangunnya perdagangan dan 
menjalankan roda perekonomian menjadi 
alasan utama diselenggarakannya 
pendidikan dengan sistem yang 
ditetapkan6. 

Pada masa kerajaan Majapahit 
pendidikan diutamakan bagi kepentingan 
agama dan kepentingan eksistensi 
kekuasaan bangsawan. Hal ini terlihat dari 
banyaknya peninggalan bangunan kuno 
yang diyakini sebagai pusat peribadatan 
dan pembelajaran agama, selain 
peninggalan-peninggalan sejarah terkait 
karya-karya sastra. Karya sastra masa 
Jawa Kuno lebih berkembang di dalam 
lingkungan keraton karena belajar 
menggubah sajak saat itu adalah bagian 
yang sangat penting dalam pendidikan 
seorang bangsawan7.  

Masuknya agama Islam ke 
Indonesia mengalihkan bentuk pendidikan 
eksklusif ini menjadi pendidikan untuk 
rakyat, dengan tetap menjalankan sistem 
padepokan yang sudah berjalan sejak lama 
sejak masa Hindu dan Budha8. Dalam 

 
5 Alhamuddin.  Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi 
Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). Jurnal 
Nur El-Islam. Vol.1.  No. 2, Oktober 2014. Hal 49. 
6 Rafael, Simon Petrus. 2020. Program Pendidikan Guru 
Penggerak Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional  Ki 
Hadjar Dewantara. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Hal 5. 
7 Wahyudi, Deny Yudo. Pusat Pendidikan Keagamaan 
Masa Majapahit. Jurnal Studi Sosial, Th. 6, No. 2, 
Nopember 2014. Hal. 108.  
8 Sugiyono. Tanpa Tahun. Peta Jalan Pendidikan 
Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta. 

perkembangannya, dikenal tiga kerajaan 
besar yang memiliki pusat pengkajian 
Islam di Aceh; kerajaan Samudera Pasai 
(1444 M/ abad ke-15 H), kerajaan Perlak 
(1161-1186 H), dan kerajaan Aceh 
Darussalam (1507-1522 M)9. 

Selanjutnya pada masa kolonial 
Belanda, VOC menjalankan bisnis yang 
besar di daerah-daerah jajahannya, 
sehingga kebutuhan tenaga kerja terdidik 
yang dibayar murah menjadi tantangan 
pada masa itu10. Sejak itu sistem 
pendidikan mulai dilaksanakan dengan 
mengajarkan membaca, menulis dan 
berhitung dasar bagi pribumi, agar mereka 
dapat direkrut untuk bekerja bagi 
pemerintah.  

Menyadari kondisi tidak berpihaknya 
pendidikan kepada kepentingan siswa, 
pada masa perjuangan kemerdekaan 
Indonesia Ki Hajar Dewantara mulai 
memikirkan sistem pendidikan yang dapat 
dijangkau rakyat Indonesia dengan 
mengedepankan budaya Indonesia 
sebagai bagian terpenting dalam 
pendidikan dan pengajaran11. Hasil 
perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk 
pendidikan Indonesia ditandai dua 
peristiwa yang merefleksikan perlawanan 
terhadap pendidikan yang diselenggarakan 
kolonial Belanda; berdirinya Taman Siswa 
pada Tahun 1922 dan berlangsungnya 
Kongres Pemuda I Tahun 1926 yang 
dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II 
pada 28 Oktober 1928, yang kemudian 
diperingati sebagai Hari Sumpah 
Pemuda12.  

 
9 Sabarudin, Muhammad. Pola dan Kebijakan Pendidikan 
Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan . Jurnal 
Tarbiya. Volume: 1 No: 1 - 2015 (139-174).   
10 Supardan, Dadang.  Menyingkap Perkembangan 
Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang:  
Perspektif Pendidikan Kritis. Jurnal Generasi Kampus. 
Vol. 1, Nomor 2, September 2008.  
11 Rafael, Simon Petrus. Program Pendidikan Guru 
Penggerak ------- Hal. 8. 
12 Wiryopranoto, Suhartno dkk. 2017. Perjuangan Ki 
Hajar Dewantara Dari Politik Ke Pendidikan. Jakarta: 
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Pendirian Taman Siswa menjadi 
gerbang kebangkitan sistem pendidikan 
Indonesia, yang membuka akses untuk 
mendapatkan layanan pendidikan yang 
berpihak pada murid. Bila dengan sistem 
pendidikan yang diselenggarakan kolonial 
Belanda, pribumi hanya dipersiapkan 
menjadi tenaga kerja murah yang ditempa 
dengan sistem pendidikan untuk 
membentuk intelektualis,  individualis, dan 
materialistis, maka dalam sistem 
pendidikan yang baru ini Ki Hajar 
Dewantara mengedepankan kepentingan 
murid sesuai potensi kondratinya dan 
meyakini bahwa pendidikan semestinya 
memelihara tumbuhnya benih-benih 
kebudayaan13. Ki Hajar Dewantara 
menetapkan Pancadarma sebagai asas 
yang sangat fundamental sebagai dasar 
pelaksanaan proses pendidikan, yang 
menjadi landasan berjalannya pendidikan 
dan pengajaran di Taman Siswa; terdiri 
dari: 1) asas kemerdekaan, 2), asas 
kebangsaan, 3) asas kemanusiaan, 4) 
asas kebudayaan, dan 5) asas kodrat 
alam14. Azas ini kemudian secara perlahan 
menggantikan dasar-dasar pendidikan 
Belanda yang tidak berpihak pada peserta 
didik. 

 
Pengembangan Kurikulum Nasional  

Pengembangan kurikulum sangat 
erat kaitannya dengan kondisi masyarakat 
pada saat kurikulum tersebut digunakan. 
Kebutuhan pengetahuan dan keterampilan 
bagi generasi muda menjadi alasan utama 
disusunnya kurikulum yang mengandung 
konten materi ajar, strategi pembelajaran 

 
Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Hal 32-36. 
13 Kumalasari, Dyah. Konsep Pemikiran Ki Hadjar 
Dewantara Dalam Pendidikan Taman Siswa (Tinjauan 
Humanis-Religius). Jurnal Istoria Vol. VIII No 1, 
September 2010. Hal 4. 
14 Muthoifi dan Mutohharun Jinan. Pendidikan Karakter 
Ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis Pemikiran Karakter dan 
Budi Pekerti Dalam Tinjauan Islam . Profetika, Jurnal 
Studi Islam, vol. 16, no. 2, Desember 2015. Hal 178. 

dan penilaian terhadap pembelajaran. 
Sejak masa kemerdekaan, pemerintah 
mulai menetapkan bentuk kurikulum yang 
menjadi acuan dalam pelaksanaan 
pendidikan dan pengajaran sebagai 
pengganti kurikulum dalam sistem kolonial 
Belanda dan pendudukan Jepang.  

Kurikulum sebagai rencana 
penyelenggaraaan pendidikan 
merefleksikan tujuan pendidikan secara 
umum. Pendidikan Indonesia sesuai 
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 
3 menegaskan bahwa;  

“Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung 
jawab”. 
 
Selain tujuan luhur tersebut, dalam 

konteks hadirnya pemerintah sebagai 
pengatur sistem kenegaraan dan 
pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan 
rakyat, pendidikan memiliki fungis 
tersendiri. Fungsi dan tujuan pendidikan 
bagi pemerintah15 adalah untuk (1) 
Menciptakan Generasi Penerus Bangsa, 
yang mendalami berbagai bidang keilmuan 
yang dibutuhkan banyak orang, (2) 
Pendidikan sebagai alat untuk mengukur 
kepedulian terhadap generasi bangsa, 
sehingga dengan adanya kontribusi 
masayarakat terhadap penyelenggaraan 
layanan pendidikan mayarakat menjadi 
sadar arti pentingnya memelihara dan 

 
15 Widya, Adi Widya. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan 
Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar Vol. 4, No. 1, April 
2019. Hal 37-38. 
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mengembangkan bakat bakat generasi 
mereka untuk mengantarkan ke peradaban 
masyarakat yang lebih baik, (3) Sebagai 
alat transformasi nilai, lebih menekankan 
kesesuaian antara pendidikan dengan nilai, 
norma, budaya masayarakat dan 
menghindari perbedaan output pendidikan 
dengan harapan masyarakat, (4) 
Memberikan Informasi dan Pemahaman, 
bahwa pendidikan bermanfaat mentransfer 
pengetahuan dan pemahaman terhadap 
ilmu pengetahuan secara komprehensif 
bagi peserta didik, (5) mencegah terjadinya 
tindak kejahatan, bahwa pendidikan akan 
membantu peserta didik memahami hal-hal 
yang benar dan salah, (6) Membentuk 
Karakter Bangsa, bahwa pendidikan dapat 
membantu membentuk karakter generasi 
bangsa yang bermartabat dan bermoral.  

Arah pengembangan kurikulum 
Indonesia sejak masa kemerdekaan lebih 
menekankan pada terbukanya akses bagi 
setiap anak Indonesia, diiringi dengan 
konten materi ajar yang berpihak pada 
pengembangan diri siswa. Hal ini terlihat 
dari berkembangnya susunan mata 
pelajaran pada setiap perubahan 
rancangan kurikulum yang lebih 
mengarahkan kepada pengembangan 
pengetahuan dan pembangunan karakter 
siswa daripada semata untuk kepentingan 
tenaga kerja semata. Dinamika social dan 
politik negara juga memberi nuasan pada 
pengembangan ini, selain teknologi yang 
akhirnya menjadi perhatian penting dalam 
pendidikan di Abad 21. Berikut adalah 
rangkaian pengembangan kurikulum di 
Indonesia sejak masa awal kemerdekaan 
hingga saat ini. 

 
1. Kurikulum 1947 (Rentjana 

Peladjaran 1947) 
Kurikulum pertama ini menandai 

perubahan orientasi pendidikan Indonesia, 
dari yang mengarah kepada pembentukan 
tenaga kerja murah masa Belanda (dan 
kemudian masa Jepang untuk tiga tahun), 
menjadi pendidikan watak, kesadaran 

bernegara dan bermasyarakat16. Masa itu 
istilah ‘kurikulum’ belum dikenal, sehingga 
dokumen ini menggunakan istilah dari 
Bahasa Belanda ‘leer plan” atau rencana 
pelajaran, secara resmi disebut “Rentjana 
Peladjaran 1947”17. Struktur kurikulum ini 
sangat sederhana dibandingkan kurikulum 
setelahnya; hanya memuat daftar mata 
pelajaran dan jam pengajaranya, dan garis-
garis besar pengajaran yang menjadi 
acuan guru dalam pelaksanaan prosesnya 
di kelas. 

Dalam kondisi Indonesia yang baru 
merdeka, struktur kurikulum ini masih 
dipengaruhi oleh sistem yang telah lebih 
dulu diterapkan oleh Belanda dan Jepang. 
Namun semangat juang merebut 
kemerdekaan yang masih sangat dominan 
di masyarakat, mempengaruhi pula 
pengembangan kurikulum ini di mana 
kontennya mengarahkan pada 
pembentukan karakter manusia Indonesia 
yang merdeka dan berdaulat. Orientasi 
Rencana Peladjaran 1947 ini lebih kepada 
pembentukan watak, kesadaran bernegara 
dan bermasyarakat. Pendidikan kesenian 
dan jasmani mewarnai mata pelajaran 
yang diampu, materi ajar juga dihubungkan 
dengan kejadian sehari-hari. 

Dengan keterbatasan negara pada 
masa itu, akses pendidikan tertinggi yang 
dapat disediakan adalah pada area Jawa, 
Sunda, dan Madura dengan jenjang 
pendidikan yang masih mengikuti sistem 
peninggalan Belanda. Sekolah Rakyat (SR) 
untuk pendidikan yang awalnya 3 tahun 
kemudian menjadi 6 tahun dan sudah 
memuat 16 mata pelajaran; terdiri dari 
Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, 
Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu 
Bumi, Sejarah, Menggambar, Menulis, Seni 
Suara, Pekerjaan Tangan, Pekerjaan 
Keputrian, Gerak Badan, Kebersihan dan 

 
16 Sugiyono ------- Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Hal. 
95. 
17 Alhamuddin -------- Sejarah Kurikulum di Indonesia. 
Hal. 49-50. 
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Kesehatan, Didikan Budi Pekerti, dan 
Pendidikan Agama.  

Kurikulum SR ini diatur sesuai 
dengan putusan Menteri Pendidikan, 
Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 19 
Nopember 1946 No 1153/Bhg A yang 
menetapkan daftar mata pelajaran seperti 
disebut di atas, namun lebihmenekankan 
pada pelajaran bahasa dan berhitung. Hal 
ini dapat dilihat dari jumlah total 38 jam 
pelajaran perminggu dengan pembagian 8 
jam adalah untuk mempelajari Bahasa 
Indonesa, 4 jam untuk bahasa daerah dan 
17 jam berhitung untuk kelas IV, V dan 
VI18. Dijelaskan lebih lanjut bahwa gairah 
masyarakat untuk bersekolah membuat 
pemerintah terus berusaha menyediakan 
layanan pendidikan SR ini, sehingga 
tercatat 24.775 buah SR pada akhir tahun 
1949 di seluruh Indonesia. 

Silabus pada jenjang SR ini 
menekankan pembelajaran dengan satu 
orang guru di setiap kelas (rombongan 
belajar) dan mengajar untuk satu mata 
pelajaran. Selain itu, sistem pendidikan 
masa ini juga memberikan kesempatan 
lulusan SR yang tidak dapat melanjutkan 
ke jenjang Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) untuk mengikuti kelas masyarakat 
yang menyediakan pengajaran 
keterampilan termasuk pertanian, 
pertukangan, perikanan dan sebagainya. 
Tujuannya adalah memberikan 
kemampuan yang setara dengan jenjang 
SMP dan memungkinkan lulusannya untuk 
langsung bekerja19. Pengembangan 
kurikulum ini membutuhkan waktu hampir 
tiga tahun hingga akhirnya diterapkan 
secara resmi pada Tahun 1950.  

Dengan dinamika perjuangan 
kemerdekaan masa itu, pengembangan 
kurikulum ini telah mencerminkan upaya-

 
18 Sugiyono. -------- Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Hal 
83. 
19 Wahyuni. Fitri. Kurikulum dari Masa Ke Masa. Al-
Adabiya, Vol. 10 No. 2, Juli – Desember 2015. Hal 235.  

upaya positif seperti20: (1) konten materi 
dan proses yang mencerminkan kesadaran 
sebagai bangsa yang berdaulat, 
meletakkan pendidikan sebagai pondasi 
berdirinya negara Indonesia untuk mengusi 
penjajahan, (2) menjadi pemersatu bangsa 
melalui sistem yang memberi akses bagi 
lebih banyak anak Indonesia, (3) 
mengadopsi sistem yang telah lebih dulu 
ada sehingga lebih memudahkan untuk 
mengawali sistem yang baru, (4) 
berlandaskan pada filosofis masyarakat 
Indonesia dan menjadikannya sebagai 
arah tujuan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Di saat yang sama 
pengembangan pertama kurikulum 
Indonesia ini juga memiliki beberapa 
kelemahan, seperti (1) masih mengadopsi 
pola pengajaran masa penjajahan Belanda, 
(2) orientasi utamanya adalah pada ranah 
afektif dan belum sepenuhnya terfokus 
pada peningkatan kemampuan pada ranah 
pengetahuan dan keterampilan, (3) pola 
pengajaran cenderung berpusat pada guru. 

Di bawah menteri pendidikan 
pertama Ki Hadjar Dewantara, perlahan 
pendidikan dikembangkan dengan sistem 
yang lebih memperhatikan kepentingan 
siswa. Sistem among yang merupakan 
buah piker Ki Hajar Dewantara diterapkan 
berdasarkan asas kemerdekaan, kodrat 
alam, kebudayaan, kebangsaan, dan 
kemanuasiaan. Pendekatan ini telah lebih 
dulu dikenal sebagai Panca Dharma 
Taman Siswa dan semboyan ing ngarso 
sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut 
wuri handayani21. 
 
2. Kurikulum 1952 (Rentjana Peladjaran 
Terurai 1952) 

 
20 Haryanto. 2010. Diktat Bahan Kuliah Pengembangan 

Kurikulum Pendidikan Luar Biasa. Yogyakarta:Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
21 Fadli, Muhammad Rijal dan Dyah Kumalasari. Sistem 
Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 
1945-1966). Jurnal Agastya Vol 9 No. 2 Juli 2019. Hal. 
169. 
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Kurikulum ini merupakan 
penyempurnaan Rentjana Pelajaran 1947, 
dengan lebih merinci mata-mata pelajaran 
yang konten materinya dihubungkan 
dengan kehidupan sehari-hari. Mengacu ke 
silabus, pembelajaran diampu oleh satu 
orang guru per mata pelajaran, dengan 
konten mata pelajaran yang berfokus pada 
pengembangan daya cipta, rasa, karsa, 
karya, dan moral (Pancawardhana), 
dengan kelompok mata pelajaran moral, 
kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan 
(keterampilan), dan jasmaniah yang lebih 
menekankan pada aspek pengetahuan dan 
kegiatan praktis22. Pengembangan 
kurikulum pada masa ini didasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 65 Tahun 1951 tentang 
pelaksanaan penyerahan sebagian 
daripada urusan pemerintah pusat dalam 
lapangan pendidikan; pengajaran dan 
kebudayaan kepada propinsi. Ini adalah 
peraturan negara pertama yang mengatur 
pendidikan secara nasional. 

  
3. Kurikulum 1964, “Rentjana 
Pendidikan 1964” 

Kondisi pendidikan Indonesia makin 
membaik pada tahun 1953 hingga1960, 
yang ditandai dengan meningkatnya jumlah 
anak yang memasuki sekolah dasar; dari 
1,7 juta menjadi 2,5 juta orang walaupun 
disebutkan sekitar 60% dari jumlah 
tersebut tidak menyelesaikan 
pendidikannya. Kondisi baik ini juga 
ditandai dengan munculnya berbagai jenis 
pendidikan swasta, termasuk pendidikan 
agama, bahkan lembaga pendidikan tinggi 
di berbagai tempat di seluruh Indonesia. 
Semakin luasnya akses pendidikan bagi 
masyarakat Indonesi membuahkan hasil 
yang sangat baik dalam memberantas buta 
huruf yang pada 1930 tercatat jumlah 
orang dewasa yang melek huruf hanya 
7,4%, di mana jumlah tersebut adalah 

 
22 Wahyuni --------- Kurikulum dari Masa Ke Masa. Hal 
235. 

anak-anak di atas usia 10 tahun yang 
tersebar 56,6% di pulau Sumatra dan 
45,5% di pulau Jawa23. 

Kurikulum 1964 merupakan 
penyempurnaan dari kurikulum 1952 yang 
disebut Rentjana Pendidikan 1964. Pada 
kurikulum ini penekanan utama adalah 
pada kebutuhan pengetahuan akademiki di 
jenjang SD yang dirincikan pada program 
Pancawardhana; yaitu pengembangan 
moral, kecerdasan, emosional/artistik, 
keprigelan, dan jasmani atau yang disebut 
juga sebagai pengembangan daya cipta, 
rasa, karsa, karya, dan moral24.  

Kurikulum ini dirancang pada masa 
akhir jabatan Presiden Soekarno. Situasi 
Indonesia menuju masa modern 
mempengaruhi pengembangan kurikulum 
ini yang mengarah pada pembelajaran 
aktif, kreatif dan produktif. Guru diwajibkan 
untuk membimbing pengajaran yang 
berorientasi pemecahan masalah (problem 
solving) dengan pembelajaran yang 
mengedepankan sikap gotong royong 
terpimpin. Untuk tujuan ini pemerintah juga 
menetapkan jadwal pada hari Sabtu 
sebagai hari krida untuk memberi 
kesempatan siswa berlatih seni dan olah 
raga sesuai minatnya25. 
4. Kurikulum 1968 

Untuk mengetahui permasalahan 
pendidikan pada masa itu, pemerintah 
mengadakan pertemuan para 
pakar/pemikir bidang pendidikan pada 28-
30 April 1969 di Cipayung, yang akhirnya 
merumuskan beberapa permasalahan 
seperti (1) badan-badan pemerintah 
penyelenggara pendidikan belum memiliki 
otoritas yang jelas, demikian juga fungsi 
masing-masing bada yang telah terbentuk 
saat itu sehingga kurang efisien, (2) 
penyelenggara layanan pendidikan pada 

 
23 M.C. Riklefs. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-
2008. Jakarta :PT Serambi Ilmu Semesta,. Hal 496.  
24 Wahyuni --------- Kurikulum dari Masa Ke Masa. Hal 
235. 
25 Asri, M. Dinamika Kurikulum di Indonesia. Jurnal 
Modeling, Vol. 4, Nomor 2, September 2017. Hal. 196. 
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umumnya belum professional karena 
kemampuan yang rendah, jumlah yang 
kurang dan sangat dipengaruhi oleh 
kepetingan politik, (3) pengaruh politik dan 
kegiatan politik praktis sangat dominan 
pada sistem pendidikan nasional, (4) 
badan-badan penyelenggara pendidikan 
tidak memiliki tim peneliti yang kompeten26.  

Dalam penerapannya, kurikulum 
1968 telah mulai memberikan ruang 
otonomi bagi sekolah untuk 
mengembangkannya sesuai kebutuhan. 
Secara nasional kurikulum hanya memuat 
tujuan materi, metode dan evaluasi27. 
Walaupun terbitnya Kurikulum 1968 ini 
bersifat politis, sebagai pengganti 
mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang 
menjadi citra produk Orde Lama, kurikulum 
1968 memberikan tujuan pendidikan yang 
menekankan pada pembentukan manusia 
Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, 
mempertinggi kecerdasan dan 
keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, 
dan keyakinan beragama. Bila sebelumnya 
dikenal istilah Pancawardhana pada 
struktur kurikulum, maka pada masa ini 
terjadi perubahan istilah menjadi 
pembinaan jiwa Pancasila yang meliputi 
pendidikan pada aspek pengetahuan 
dasar, dan kecakapan khusus28. 

Kurikulum ini memuat mata 
pelajaran pokok dengan konten materi ajar 
yang bersifat teoritis dan kurang 
mengaitkannya dengan permasalahan 
fakta di kehidupan nyata. Kurikulum ini 
menitikberatkan pada materi yang tepat 
pada setiap jenjang pendidikan, sehinggal 
kontennya diarahkan untuk memenuhi 
kebutuhan untuk mempetinggi kecerdasan 

 
26 Syaharuddin dan Heri Susanto,. ------- Sejarah 
Pendidikan Indonesia. Hal. 85. 
27 Asri, M.-------- Dinamika Kurikulum di Indonesia. Hal 
197.  
28 Sugiyono ------- Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Hal. 
122. 

dan keterampilan serta mengembangkan 
jasmani yang sehat dan kuat29. 
5. Kurikulum 1975 

Setelah Keputusan MPR No. 
II/MPR/1973, disusunlah kurikulum baru 
oleh pemerintah, yaitu kurikulum 1975 
untuk menggantikan Kurikulum 1968. Pada 
masa ini kurikulum ditentukan oleh 
pemerintah pusat sehingga guru tidak perlu 
memikirkan konsep pembelajaran yang 
diampunya. Kurikulum ini lebih berorientasi 
pada tujuan pembelajaran yang 
dirumuskan oleh pemerintah, meliputi 
tujuan pendidikan nasional, tujuan 
institusional, tujuan kurikuler, tujuan 
instruksional umum dan tujuan 
instruksional khusus. Pendekatan yang 
diterapkan adalah Sistem Instruksional 
yang dikenal sebagai Prosedur 
Pengembangan Sistem Instruksional 
(PPSI) dengan tujuan yang spesifik, terukur 
dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku 
siswa. Kurikulum ini banyak dipengaruhi 
oleh pendekatan psikologi tingkah laku 
dengan stimulus dan respon, yang ditandai 
dengan rangsang-jawab dan latih30.  

Untuk memastikan pencapaian 
tujuan dan efektifitas dan efisiennya 
pelaksanaan pendidikan, kurikulum 1975 
menekankan penyiapan perencanaan guru 
yang lebih baik. Dengan PPSI guru diminta 
untuk menyiapkan dokumen perencanaan 
yang disebut “Satuan Pelajaran” yang 
memuat Tujuan Instruksional Umum (TIU), 
Tujuan Instruksional Khusus (TIK), materi 
pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar 
mengajar, dan evaluasi. Kurikulum ini 
mendapat kritikan karena guru sibuk 
dengan rincian perencanaan 
pembelajaran31. 
6. Kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang 
disempurnakan) 

 
29 Alhamuddin ---------  Sejarah Kurikulum Di Indonesia. 
Hal 51. 
30 Asri, M.-------- Dinamika Kurikulum di Indonesia. Hal 
197. 
31 Wahyuni --------- Kurikulum dari Masa Ke Masa. Hal 
236. 
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Pada Kurikulum 1984 ini, process 
skill approach menjadi penting untuk 
dilaksanakan walaupun tetap 
mengedepankan pendekatan proses32. 
Kurikulum ini dikenal juga dengan sebutan 
Kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) 
karena model ini menjadi lebih dikenal dan 
mulai diterapkan secara nasional di tahun 
1984. Konsep CBSA ini diujicobakan di 
sekolah-sekolah tertentu dan berhasil baik, 
walaupun mendapat banyak kendala ketika 
diterapkan secara luas. UU No. 2 Tahun 
1981 menjadi landasan pengembangan 
kurikulum ini. 

Banyak sekolah belum mampu 
menafsirkan penerapan CBSA dengan 
baik, yang meliputi kegiatan mengamati 
sesuatu, mengelompokkan, 
mendiskusikan, hingga melaporkan. Pada 
kegiatan di kelas yang terlihat adalah 
susana gaduh karena diskusi siswa dan 
tempelan gambar. Selain itu yang paling 
menyolok pada penerapan kurikulum 
adalah peran guru yang tidak lagi mengajar 
dengan metode ceramah, yang juga 
membutuhkan penyesuaian-penyesuaian 
terhadap kemampuan guru yang beralih 
dari kebiasaan lama sebagai satu-satunya 
sumber belajar bagi siswa menjadi 
pembelajaran dengan aneka sumber 
melalui diskusi. Dengan banyaknya 
kendala yang dihadapi sekolah dalam 
penerapannya, model ini mendapat banyak 
kritikan dan penolakan33.  

Struktur Kurikulum 1984 juga 
mengalami perubahan. Pada Kurikulum 
1975 hanya terdapat 3 kelompok yaitu IPA, 
IPS, dan Bahasa, pada kurikulum 1984 
pengelompokan atau dikenal dengan 
sebutan jurusan ini, pada jenjang SMA, 
terdiri dari Program A dan B. Program A 
terdiri dari kelompok mata pelajaran sains 
seperti Fisika, Biologi, Ekonomi, dan 
Bahasa dan Budaya. Program B 

 
32 Syaharuddin dan Heri Susanto,. ------- Sejarah 
Pendidikan Indonesia.  Hal 97. 
33 Alhamuddin ---------  Sejarah Kurikulum Di Indonesia. 
Hal 38. 

diperuntukkan bagi pembelajaran kejuruan, 
dengan maksud mempersiapkan siswa 
untuk terampil bekerja. Namun karena 
pertimbangan kebutuhan alat yang banyak, 
untuk sementara program ini belum 
dilaksanakan34. 
 
7. Kurikulum 1994 dan Suplemen 
Kurikulum 1999  

Kurikulum 1994 merupakan 
perpaduan kurikulum-kurikulum 
sebelumnya, terutama Kurikulum 1975 dan 
Kurikulum 1984. Pengembangan ini adalah 
bagian dari upaya penyempurnaan dan 
penyesuaian Kurikulum 1984 dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dengan peraturan pelaksanaannya yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 
27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan 
Prasekolah, Peraturan Pemerintah Nomor: 
28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar; 
dan Peraturan Pemerintah Nomor: 29 
Tahun 1990 Tentang Pendidikan 
Menengah. 

Beberapa karakteristik Kurikulum 
1994 ini yang membedakannya dengan 
Kurikulum 1984 dia antaranya: (1) 
berorientasi pada pencapaian kompetensi 
siswa secara individual maupun klasikal, 
(2) menekankan pencapaian hasil belajar 
dengan melihat keberagaman siswa, (3) 
penggunaan metode bervariasi, (4) 
mengenalkan berbagai sumber belajar 
selain guru dan mengurangi penggunaan 
metode ceramah, (5) penilaian 
menekankan pada proses dan hasil belajar 
untuk memastikan pencapaian suatu 
kompetensi, (6) tersedia pernyataan tujuan, 
visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, 
beban belajar, kalender pendidikan hingga 
silabusnya, (7) mengganti sistem semester 
menjadi caturwulan, (8) menekankan 
konten materi pelajaran yang cukup padat, 
(9) bersifat populis dengan memberlakukan 
satu sistem kurikulum nasional untuk 

 
34 Asri, M.-------- Dinamika Kurikulum di Indonesia. Hal 
198. 
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semua siswa di seluruh Indonesia, 
dilengkapi dengan kurikulum daerah yang 
secara khusus dapat dikembangkan sesuai 
kebutuhan,  (10) mengembangkan sistem 
belajar yang disebut Cara Belajar Siswa 
Aktif (CBSA) di mana guru memilih 
menggunakan strategi melibatkan siswa 
aktif dalam belajar, baik fisik maupun 
mental dan mengurangi penggunaan 
metode ceramah satu arah dan 
mengedepankan mastery learning35. 

Perubahan struktur dengan 
menambah jumlah mata pelajaran dikritik 
oleh masyarakat karena beban belajar 
siswa menjadi terlalu berat. Hal ini karena 
adanya penambahan muatan lokal yang 
disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, 
termasuk kesenian, bahasa daerah, 
ketrampilan, dan sebagainya.  Dengan 
penambahan ini, serta desakan-desakan 
untuk memasukkan isu-isu tertentu ke 
dalam kurikulum, Kurikulum 1994 ini 
dianggap sebagai kurikulum super padat 
dengan dominasi pelajaran Matematika 
dan Bahasa (termasuk Bahasa Inggris)36.  

 
Selain itu UU No. 22 Tahun 199937 

yang mengatur otonomi daerah dan PP No. 
25 Tahun 200038 yang mengatur 
kewenangan pemerintah dan kewenangan 
provinsi sebagai daerah otonom memberi 
implikasi pada kebijaksanaan pengelolaan 
pendidikan. Sebelumnya sistem pendidikan 
di Indonesia diatur oleh pemerintah pusat, 
sehingga seluruh pengelolaan sistem 
pendidikan bersifat sentralistik, termasuk 

 
35 Suparjan, Edy. Perubahan Kurikulum Pendidikan 
Sejarah Di SMA (1994-2013). Jurnal Ilmu Sosial dan 
Pendidikan Vol. 4. No. 3. Juli 2020. Hal. 572. 
36 Sugiyono ------- Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Hal. 
124. 
37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60. 
38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan 
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 54. 

pengambilan keputusan atas pendidik dan 
tenaga kependidikan, dan pemenuhan 
sarana dan prasarana. Dengan peraturan 
di atas, pengelolaah sistem pendidikan 
berubah menjadi desentralistik, di mana 
pemerintah daerah mendapat peran untuk 
melakukan pemberdayaan pemerintah 
daerah dan sekolah dalam peningkatan 
mutu pendidikan secara berkelanjutan, 
terarah dan menyeluruh. Salah satu wujud 
dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan 
dalam bidang kurikulum yaitu 
diserahkannya pengaturan konten silabus 
yang sesuai dengan kondisi wilayah 
kepada pemerintah daerah, dalam hal ini 
sekolah39. 
8. Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis 
Kompetensi- KBK) 

Garis-garis Besar Haluan Negara 
tahun 1999 antara lain mengamanatkan 
perlunya dilakukan penyempurnaan sistem 
pendidikan dan dilakukan penyempurnaan 
kurikulum dan diversifikasi.  Beberapa 
pemikiran yang mendasari pentingnya 
perubahan kurikulum di masa ini adalah 
terjadinya kecenderungan terhadap 
pencapaian aspek akademik khususnya 
kognitif pada kurikulum sebelumnya, 
mengakibatkan terabaikannya aspek 
moral, akhlak, budi pekerti, seni dan olah 
raga serta kemampuan life skill. Menyikapi 
amanat GBHN di atas, tim pengembang 
melakukan penyesuaian-penyesuaian 
untuk perbaikan dan meluncurkan 
Kurikulum 2004 yang dikenal sebagai 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 
Kurikulum ini menekankan pada 
ketercapaian kompetensi siswa baik secara 
individual maupun klasikal, yang 

 
39 Pusat Kurikulum. 2003. Pelayanan Profesional 
Kurikulum 2004- Kurikulum Berbasis Kompetensi. 
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan 
Departemen Pendidikan Nasional Departemen 
Pendidikan Nasional. Hal. 8. 
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orientasinya adalah pada hasil belajar 
(learning outcomes) dan keberagaman40.  

KBK telah dilaksanakan sejak 2001 
di sekolah-sekolah piloting sebelum 
akhirnya diterapkan secara menyeluruh di 
seluruh Indonesia. Kurikulum ini 
diimplementasikan pada masa pemerintah 
telah mulai melaksanakan sistem 
pendidikan desentralistik, sehingga 
memiliki beberapa karakteristik yang 
membedakannya dengan kurikulum-
kurikulum sebelumnya yang diwarnai oleh 
sistem pemerintahan sentralistik41:  (1) 
menekankan pencapaian kompetensi 
siswa, bukan tuntasnya matetri, (2) 
kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan 
disesuaikan dengan potensi siswa (normal, 
sedang, dan tinggi), (3) pembelajaran yang 
berpusat pada siswa, (4) berorientasi pada 
proses dan hasil, (5) pendekatan dan 
metode yang digunakan beragam dan 
bersifakontekstual, (6) guru bukan satu-
satunya sumber ilmu pengetahuan, (7) 
buku pelajaran bukan satu-satunya sumber 
belajar, (8) belajar sepanjang hayat, (9) 
belajar mengetahui (learning how to know), 
(10) belajar melakukan (learning how to 
do), (11) belajar menjadi diri sendiri 
(learning how to be), (12) belajar hidup 
dalam keberagaman (learning how to live 
together). 

Implementasi UU No. 22 Tahun 
1999 yang mengatur otonomi daerah dan 
PP No. 25 Tahun 2000 semakin tegas 
mempengaruhi pelaksanaan kurikulum 
KBK. Dengan prinsip pengelolaan 
kurikulum berbasis sekolah, kurikulum ini 
menjadi acuan untuk pelaksanaan yang 
menganut prinsip “kesatuan dalam 
kebijaksanaan dan keberagaman dalam 
pelaksanaan”.  Kesatuan dalam 
kebijaksanaan yang dimaksud di sini 
adalah keleluasaan sekolah-sekolah 

 
40 Iramdan dan Lengsi Manurung. Sejarah Kurikulum di 
Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 5, 
No.2, April 2019. 
41 Syaharuddin dan Heri Susanto,. ------- Sejarah 
Pendidikan Indonesia. Hal. 123. 

menggunakan perangkat yang 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
sekolah. Dokumen KBK yang sama 
dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan 
Nasional, namun silabus dikembangkan 
oleh sekolah masing-masing sesuai 
dengan karakteristik sekolahnya42. 

Keleluasaan guru dalam mengelola 
pembelajaran semakin kuat dengan 
diterapkannya Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) dan Manajemen 
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 
(MPMBS). Dengan otonomi yang lebih 
besar tersebut, diharapkan sekolah mampu 
mengembangkan pembelajaran yang 
sesuai dengan kebutuhan siswa dengan 
karakteristik yang berbeda di setiap 
wilayah. Keleluasaan ini menjadi peluang 
bagi guru untuk secara kreatif 
mengembangkan pembelajaran, namun di 
saat yang sama juga memberikan 
kegamangan bagi mereka yang belum 
terbiasa untuk keluar dari situasi 
sentralistik yang memberikan acuan secara 
rinci bagi guru43. 
9. Kurikulum 2006 KTSP (Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan) 

Dengan terbitnya UU Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, pelaksanaan sistem pendidikan 
di Indonesia memasuki era baru yang 
mengedepankan kebebasan otonomi 
daerah dalam mengintegrasikan 
kebutuhan-kebutuhan yang unik sesuai 
dengan karakteristik daerah ke dalam 
semua aspek penyelengaraan pendidikan. 
Secara lebih teknis penyelenggaraan 
pendidikan ini diatur di dalam kebijakan-
kebijakan lainnya seperti PP Nomor 
19/2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, Permendiknas Nomor 22 

 
42 Pusat Kurikulum------- Pelayanan Profesional 
Kurikulum 2004- Kurikulum Berbasis Kompetensi. Hal. 
13. 
43 Yani, Ahmad. Tanpa Tahun. Implementasi Kurikulum 
2004 dan Resistensi Budaya Birokratik. 
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRA
F. Diunduh Tanggal 5 Des 2020. 

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAF
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAF
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tentang Standar Isi Kurikulum dan 
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Standar Kelulusan yang membawa 
pemikiran baru dalam pengelolaan sistem 
pendidikan di Indonesia dengan 
mengarahkan pada berkembangnya 
otonomi pengelolaan pendidikan. 

Pada kurikulum 2006, pemerintah 
pusat menetapkan Standar Kompetensi 
dan Kompetensi Dasar, sedangkan 
sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk 
mampu mengembangkan dalam bentuk 
silabus dan penilaiannya sesuai dengan 
kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil 
pengembangan dari semua mata 
pelajaran, dihimpun menjadi sebuah 
perangkat yang dinamakan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
Penyusunan KTSP menjadi tanggung 
jawab sekolah di bawah binaan dan 
pemantauan dinas pendidikan daerah dan 
wilayah setempat44. 
10. Kurikulum 2013 

Sebelumnya Pemerintah sudah 
melakukan pemetaan kurikulum berbasis 
kompetensi dan pernah melakukan uji coba 
pada tahun 2004 (competencybased 
curriculum), namun dengan beberapa 
tantangan perubahan dari sentralistik 
menuju desentralistik pada saat itu 
kurikulum berbasis kompetensi belum 
sepenuhnya dapat diterima. Dalam model 
kurikulum ini kompetensi menjadi acuan 
pelaksanaan pendidikan dan menjadi 
pedoman bagi pihak sekolah untuk 
mengembangkan pembelajaran sehingga 
terpenuhi kebutuhan kompetensi pada 
ketiga ranah pendidikan; pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap. Pada Tahun 2013 
dasar berfikir ini dimunculkan kembali 
dalam perubahan kurikulum 2006 (KTSP) 
menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum ini 
beberapa kali mengalami perubahan 
struktur (susunan mata pelajaran, beban 

 
44 Direktorat Tenaga Kependidikan. 2008. Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Direktorat 
Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga 
Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 

belajar dan rumusan kompetensi) hingga 
pada akhirnya pada Tahun 2017 
mendapatkan revisi yang digunakan 
sampai sekarang. 

Kurikulum 2013 dikembangkan 
berdasarkan budaya bangsa Indonesia 
yang beragam, dengan bertemakan cita-
cita pendidikan Indonesia untuk 
menghasilkan insan Indonesia yang 
produktif, kreatif, dan inovatif45. Dengan 
semakin kuatnya desentralisasi pendidikan, 
Kurikulum 2013 memberikan kewenangan 
kepada sekolah (guru) untuk secara 
profesional merancang pembelajaran lebih 
efektif dan bermakna. Selain itu guru juga 
dituntut untuk kreatif dalam mengorganisir 
pembelajaran, memilih pendekatan 
pembelajaran yang tepat, menentukan 
prosedur pembelajaran dan pembentukan 
kompetensi secara efektif, hingga akhirnya 
serta menetapkan kriteria keberhasilan 
pembelajaran dalam proses maupun pada 
hasil akhir pembelajaran.  

Pelaksanaan pendidikan oleh 
sekolah dan pembelajaran oleh guru diatur 
dalam peraturan-peraturan negara untuk 
masing-masing jenjang pendidikan, 
termasuk Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 20, 21, 22, dan 23 
secara berturut-turut tentang Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah, Standar Penilaian untuk 
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 
Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah. Selain itu, untuk 
jenjang Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) mendapat perhatian untuk kesiapan 
lulusan mencapai kompetensi sesuai 
standar industri, sehingga peraturan 
pelaksanaan pendidikan dan 
pembelajarannya diatur secara khusus 

 
45 Jingga, Anisa Astra. Pendekatan Dan Penilaian 
Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Revisi 2017 Yang 
Mendukung Peningkatan Kemampuan Koneksi 
Matematis Siswa. Jurnal Elektronik Pembelajaran 
Matematika Vol.5, No.3, hal 286-299 Oktober 2018. 
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dengan Permendikbud Nomor 34 tahun 
2018 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah 
Aliyah Kejuruan yang diikuti dengan rincian 
kompetensi kejuruan dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah. Nomor 07/D.D/KK/2018 
tanggal 7 Juni 2018. 

Pada strukturnya Kurikulum 2013 
berisi Standar Kompetensi Kelulusan, 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, 
yang ketiganya memuat ranah sikap, 
pengetahuan dan keterampilan. 
Pelaksanaan Kurikulum 2013 ini diatur 
secara terpisah di dalam 8 Standar 
Nasional Pendidikan, yaitu pada Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, 
Standar Proses dan Standar Penilaian. 
Keempat standar akademik ini menjadi 
acuan bagi pengembangan rencana, 
proses maupun penilahan hasil belajar 
siswa. 

Adapun penilaian sesuai dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, 
merupakan penilaian proses dan hasil 
belajar yang mengacu kepada tiga ranah; 
sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
Berkaitan dengan pembahasan proses 
pembelajaran, penilaian juga selaras 
dengan sasaran tingkat capaian ketiga 
ranah tersebut sesuai dengan 
taksonominya.  

Pada ranah sikap, pembelajaran 
diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-
nilai spiritual dan social yang tidak terpisah 
pembiasaannya dengan pembelajaran 
terhadap konten materi. Proses 
pembalajaran dimaksudkan untuk 
membangun dan menguatkan attitude dan 
menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan 
baik yang akan tercermin dalam sikap 
sehari-hari peserta didik. Pada akhirnya 
penilaian terhadap sikap siswa dilakukan 
dengan melalui pengamatan (observasi),  
penialai diri, penilaian antarteman, dan 
jurnal. 

Pada ranah pengetahuan, Kurikulum 
2013 mengedepankan penguatan 
pengetahuan tingkat tinggi (analisis, 
evaluasi dan kreatifitas). Hal ini pada 
dasarnya telah dimulai pada kurikulum 
terdahulu, yaitu pada Kurikulum CBSA dan 
KBK. Untuk mencapai tingkat pengetahuan 
ini, Kurikulum 2013 menekankan 
penggunaan model-model pembelajaran 
yang dapat memberi suasana akademik 
yang membangun proses berfikir; seperti 
Discovery Learning, Inquiry, Problem 
Based Learning, Project Based Learning, 
Production Based Training, dan 
sebagainya. Dalam hal ini, pondasi 
kompetensi yang harus dicapai diatur 
sedemikian rupa dalam peraturan terkait, 
namun guru diberi ruang seluas-luasnya 
untuk mengembangkan model-model 
pembelajaran yang aktif dan kreatif dan 
berpihak pada kepentingan siswa; bakat, 
minat dan potensi diri lainnya. 

Pada Kurikulum 2013, pembelajaran 
untuk mencapai sikap dan pengetahuan 
tidak dipisahkan dengan pencapaian 
keterampilan, termasuk ketampilan abstrak 
maupun keterampilan konkret. Ketiga 
ranah ini dibelajarkan dan dicapai siswa 
dalam bentuk kesatuan kompetensi yang 
dapat diaplikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. Untuk itu struktur kompetensi 
pengetahuan dan keterampilan selalu 
berada pada waktu yang sama dalam 
rancangan pembelajaran guru. 

Dengan demikian dapat dinyatakan 
bahwa Kurikulum 2013 merupakan 
perpaduan dari kurikulum-kurikulum 
sebelumnya yang mengedepankan 
pencapaian kompetensi siswa dengan 
berlandaskan pada potensi individual dan 
menyatukan pencapaian ranah sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dalam 
proses pembelajaran. 

 
 

 
Penutup 
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Mengamati sejarah pengembangan 
kurikulum pendidikan di Indonesia dari 
masa ke masa memberikan gambaran 
berubahnya orientasi kurikulum karena 
beberapa dinamika yang terjadi, termasuk 
dinamika politik, teknologi dan budaya. Hal 
ini terlihat dari perubahan struktur 
kurikulum yang meliputi tujuan, 
kompetensi, proses maupun sistem 
penilaian pembelajaran yang diterapkan 
dari masa ke masa. Pada awal 
kemerdekaan terlihat jelas tujuan 
pendidikan adalah untuk menumbuhkan 
rasa kebangsaan pada generasi muda, 
hingga berlahan-lahan memfokuskan pada 
peningkatan pengetahuan. Pada masa 
selanjutnya seiring dengan perubahan 
politik dan majunya teknologi, model 
kurikulum yang diterapkan juga berganti 
arah untuk memenuhi kompetensi yang 
dibutuhkan di Abad 21; sikap, pengetahuan 
dan keterampilan yang mendukung 
terwujudnya generasi Indonesia yang 
mampu menghadapi tantangan teknologi 
dan budaya masyarakat yang semakin 
mengglobal. 

Pada awal kemerdekaan, 
pemerintah pusat menyediakan susunan 
kurikulum yang rinci untuk dilaksanakan 
oleh sekolah (guru). Namun berangsur-
angsur dengan berubahnya sistem 
pemerintahan dari sentralistik ke 
desentralistik, kurikulum semakin 
memberikan ruang bagi manajemen 
sekolah dan guru untuk mengembangkan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 
daerah dan berpihak pada pengembangan 
potensi siswa dengan karakteristik 
berbeda. Perubahan ini tidak mudah 
dilakukan, kritik atas perubahan kurikulum 
datang dari berbagai kalangan, baik guru 
maupun pemerhati pendidikan. Bila pada 
masa sentralistik guru hanya 
melaksanakan pembelajaran tanpa banyak 
memikirkan pengembangan, maka pada 
masa sentralistik guru diberi panduan 
umum dan diminta mengembangkan 
strategi pembelajaran yang tepat sesuai 

kebutuhan siswa. Dalam hal ini tidak 
semua guru mampu menterjemahkan 
tujuan kurikulum tersebut dalam bentuk 
implementasi yang teknis di depan kelas. 
Pengembangan kurikulum di tingkat 
sekolah/kelas membutuhkan kemampuan 
guru yang kreatif dan inovatif, sehingga 
bagi mereka yang kurang mampu akan 
mengalami kendala untuk pengembangan 
kurikulum berbasis kompetensi, menyusun 
kurikulum yang sesuai dengan karateristik 
tingkat satuan pendidikan, dan merancang 
kegiatan pengembangan di sekolah yang 
dapat membangun potensi siswa. 

Dari sisi muatan materi ajar, 
pengembangan kurikulum juga mengalami 
perubahan dari masa-ke masa. Bila di awal 
kemerdekaan muatan materi cenderung 
mengajarkan siswa pada kemampuan 
dasar membaca, berhitung dan 
keterampilan yang memungkinkan mereka 
segera bekerja di usia remaja, maka pada 
pengembangan di masa-masa berikutnya 
adalah untuk pengembangan potensi diri 
siswa. Pengembangan ke arah ini tidak 
serta-merta terjadi, dibutuhkan beberapa 
kali perubahan kurikulum sejak  masa 
kemerdekaan untuk mendapatkan bentuk 
(lingkup) materi ajar yang sesuai dengan 
tuntutan jamannya dan tetap mengarah 
pada pengembangan potensi diri siswa. 
Implementasinya mengalami penolakan 
dari berbagai kalangan, selain karena 
muatan yang semakin memberatkan beban 
belajar (penambahan waktu) juga karena 
kurang mampunya guru meramu konten 
materi ajar dengan metode yang sesuai. 

Kesadaran terhadap perkembangan 
teknologi juga mewarnai perubahan 
kurikulum di Indonesia. Bila pada awal 
kemerdekaan orientasi materi dan struktur 
mata pelajaran mengarah pada penyiapan 
kemampuan dasar pengetahuan, maka 
pada tahun-tahun berikutnya semakin 
mengarah kepada penyiapan siswa/ 
lulusan untuk menghadapi tantangan 
teknologi. Muatan materi ajar yang awalnya 
lebih kepada membangun sikap 
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kebangsaan dan karakter bangsa, pada 
gilirannya menjadi berorientasi pada 
kognitif. Pada gilirannya orientasi pada 
kognitif ini juga mendapat kritikan dari 
berbagai kalangan, dan terjadilah 
perubahan dengan menyeimbangkan 
ranah pengetahuan (kognitif) dengan ranah 
sikap (afektif) dan psikomotor. 

Pengembangan kurikulum akan 
terus terjadi sesuai dengan tuntutan jaman, 
menyesuaikan dengan dinamika 
perubahan di masyarakat Indonesia. 
Dengan mengamati kebutuhan 

masyarakat, pengembangan kurikulum 
akan mampu menjadi media untuk 
terbangunnya potensi diri siswa yang 
sesuai dengan perkembangan jaman dan 
di saat yang sama berpihak pada 
kepentingan individual siswa. Dengan 
pengembangan kurikulum secara kontinyu 
pada akhirnya akan tercipta lulusan yang 
mampu menghadapi dinamika perubahan 
teknologi dan budaya dengan tetap 
memiliki jati diri sebagai manusia yang 
beriman dan bertaqwa. 
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