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Mkn P-Kur

Pengembangan Kurikumum
Kurikulum

/Kompetensi dalam
Kurikulum
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PENGANTAR KULIAH

6

Perkenalan
Pembahasan Silabus
Deskripsi Materi Perkuliahan
Penjelasan Tugas
Penjelasan Isi Perkuliahan

Penilaian
Komitmen-komitmen

PENGANTAR KULIAH

Mkn.PPs.Desjar

Silabus
Perkuliahan

Tugas-tugas
Perkuliahan beserta Sistem

komitmen
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PENEGEMBANGAN KURIKULUM 
DAN PERBAIKAN KUALITAS 

PENDIDIKAN 
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Manusia dan Misi Kehidupan

 Manusia sebagai makhluk Tuhan, memiliki 
fitrah mencari kebenaran, kebaikan, dan 
keindahan

 Manusia memiliki multi
 Manusia harus hidup terhormat, saling 

menghargai dan beradab
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Manusia dan Misi Kehidupan

Manusia sebagai makhluk Tuhan, memiliki 
fitrah mencari kebenaran, kebaikan, dan 

Manusia memiliki multi-kecerdasan
Manusia harus hidup terhormat, saling 
menghargai dan beradab
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Perkembangan 
ITS serta Perubahan Sosial

 ITS mengubah gaya hidup, dan menciptakan 
perubahan tatanan kehidupan global

 Perubahan itu terjadi secara cepat dan terus
menerus (13%/Th)

 Diperlukan kesetiaan terhadap nilai dan 
identitas dengan tetap terbuka, adaptif, dan 
kreatif pada perubahan
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Perkembangan 
ITS serta Perubahan Sosial

ITS mengubah gaya hidup, dan menciptakan 
perubahan tatanan kehidupan global
Perubahan itu terjadi secara cepat dan terus-

Diperlukan kesetiaan terhadap nilai dan 
identitas dengan tetap terbuka, adaptif, dan 
kreatif pada perubahan
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Pengalaman Empirik

Keluhan berbagai pihak:
 Banyaknya jumlah matapelajaran
 Saratnya materi
 Perlunya penetapan Standar Kompetensi 

Lulusan yang sesuai keperluan
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Pengalaman Empirik

Keluhan berbagai pihak:
Banyaknya jumlah matapelajaran

Perlunya penetapan Standar Kompetensi 
Lulusan yang sesuai keperluan
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Perjalanan Panjang
Perbaikan Kualitas

Perjalanan Panjang
Perbaikan Kualitas

“Mitos” 
Ganti menteri ganti Kurikulum

Tidak Pernah Ada

Mkn P-Kur IPS

Panjang dalam Konteks
Kualitas Pendidikan

Panjang dalam Konteks
Kualitas Pendidikan

“Mitos” 
Ganti menteri ganti Kurikulum

Tidak Pernah Ada
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KONSEP DASAR 
KURIKULUM
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Interpretasi Kurikulum

• Terdapat berbagai interpretasi dalam 
mendefinisikan ”kurikulum”. 

• Tergantung kepada masing
kepercayaan filosofi orang per orang 

Mkn P-Kur IPS

Interpretasi Kurikulum

Terdapat berbagai interpretasi dalam 
mendefinisikan ”kurikulum”. 
Tergantung kepada masing-masing 
kepercayaan filosofi orang per orang 
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Kurikulum dapat diinterpretasikan 
sebagai:

1. apa yang diajarkan di sekolah/lembaga/ 
institusi

2. seperangkat mata pelajaran/subjek
3. konten
4. program pembelajaran 
5. seperangkat materi pembelajaran 
6. urutan pembelajaran
7. tampilan dari tujuan pembelajaran 
8. pembelajaran  

Mkn P-Kur IPS

Kurikulum dapat diinterpretasikan 

apa yang diajarkan di sekolah/lembaga/ 

seperangkat mata pelajaran/subjek

program pembelajaran 
seperangkat materi pembelajaran 
urutan pembelajaran
tampilan dari tujuan pembelajaran 
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Kurikulum dapat diinterpretasikan 
sebagai:(lanjutan)
9. segala sesuatu yang ada dalam sekolah 

termasuk kegiatan ekstra kelas, bimbingan, dan 
hubungan antar personal

10. sesuatu yang diajarkan secara langsung oleh 
sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah

11. segala sesuatu yang direncanakan oleh personel 
sekolah

12. serangkaian pengalaman yang dijalani pebelajar 
di sekolah

13. suatu pegalaman individual pebelajar sebagai 
hasil dari pembelajaran di sekolah.

Mkn P-Kur IPS

Kurikulum dapat diinterpretasikan 

segala sesuatu yang ada dalam sekolah 
termasuk kegiatan ekstra kelas, bimbingan, dan 
hubungan antar personal
sesuatu yang diajarkan secara langsung oleh 
sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah
segala sesuatu yang direncanakan oleh personel 

serangkaian pengalaman yang dijalani pebelajar 

suatu pegalaman individual pebelajar sebagai 
hasil dari pembelajaran di sekolah.
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Definisi tentang kurikulum

1. Kelompok pembelajaran yang sistematik atau urutan 
subjek yang dipersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi 
dalam pelajaran mayor, misalnya kurikulum pelajaran 
sosial, kurikulum pendidikan fisika (Good dalam Oliva, 
191:6)

2. Seluruh pengalaman siswa di bawah bimbingan guru 
(Caswell and Campbell dalam Oliva, 1991:6)

3. Perencanaan untuk memperbaiki seperangkat 
pembelajaran untuk seseorang agar menjadi terdidik 
(Saylor, Alexander, and Lewis dalam Oliva 1991:6)

Mkn P-Kur IPS

Definisi tentang kurikulum

Kelompok pembelajaran yang sistematik atau urutan 
subjek yang dipersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi 
dalam pelajaran mayor, misalnya kurikulum pelajaran 
sosial, kurikulum pendidikan fisika (Good dalam Oliva, 

Seluruh pengalaman siswa di bawah bimbingan guru 
(Caswell and Campbell dalam Oliva, 1991:6)
Perencanaan untuk memperbaiki seperangkat 
pembelajaran untuk seseorang agar menjadi terdidik 
(Saylor, Alexander, and Lewis dalam Oliva 1991:6)
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Definisi tentang kurikulum

4. Pernyataan tujuan dan tujuan khusus, menunjukkan 
seleksi dan organisasi konten, mengimplikasikan dan 
meanifestasikan pola belajar mengajar tertentu, karena 
tujuan menuntut mereka atau karena organisasi konten 
mempersyaratkannya. Pada akhirnya, termasuk di 
dalamnya program evaluasi outcome (Taba dalam Oliva, 
1991:6)

5. Konten dan proses formal maupun non formal di mana 
pebelajar memperoleh pengetahuan dan pemahaman, 
perkembangan skil, perubahan tingkah laku, apresiasi, dan 
nilai-nilai di bawah bantuan sekolah (Ronald C. Doll dalam 
Oliva, 1991:7)

Mkn P-Kur IPS

Definisi tentang kurikulum

Pernyataan tujuan dan tujuan khusus, menunjukkan 
seleksi dan organisasi konten, mengimplikasikan dan 
meanifestasikan pola belajar mengajar tertentu, karena 
tujuan menuntut mereka atau karena organisasi konten 
mempersyaratkannya. Pada akhirnya, termasuk di 
dalamnya program evaluasi outcome (Taba dalam Oliva, 

Konten dan proses formal maupun non formal di mana 
pebelajar memperoleh pengetahuan dan pemahaman, 
perkembangan skil, perubahan tingkah laku, apresiasi, dan 

nilai di bawah bantuan sekolah (Ronald C. Doll dalam 
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Definisi tentang kurikulum

6. Rekonstruksi dari pengetahuan dan pengalaman secara 
sistematik yang dikembangkan sekolah (atau perguruan 
tinggi), agar dapat pebelajar meningkatkan pengetahuan 
dan pengalamannnya (Danniel Tanner and Laurel N. 
Tanner dalam Oliva, 1991:7) 

7. Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 
20/2003 ps.1.19 dan PP no.19/2005 ps.1.13)

Mkn P-Kur IPS

Definisi tentang kurikulum

Rekonstruksi dari pengetahuan dan pengalaman secara 
sistematik yang dikembangkan sekolah (atau perguruan 
tinggi), agar dapat pebelajar meningkatkan pengetahuan 
dan pengalamannnya (Danniel Tanner and Laurel N. 
Tanner dalam Oliva, 1991:7) 

Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 
20/2003 ps.1.19 dan PP no.19/2005 ps.1.13)
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PENGEMBANGAN 
KURIKULUM
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PERTEMUAN - IV

PENGEMBANGAN 
KURIKULUM



Mkn P-Kur IPS

PENEGEMBANGAN 
KURIKULUM ?
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1. Pengembangan kurikulum merupakan istilah 
yang lebih komprehensif, di dalamnya termasuk 
perencanaan, penerapan, dan evaluasi dan 
berimplikasi pada perubahan dan perbaikan. 

2. Perbaikan kurikulum sering bersinonim dengan 
pengembangan kurikulum, walaupun beberapa 
kasus perubahan dipandang sebagai hasil dari 
pengembangan.

Mkn P-Kur IPS

Pengembangan kurikulum merupakan istilah 
yang lebih komprehensif, di dalamnya termasuk 
perencanaan, penerapan, dan evaluasi dan 
berimplikasi pada perubahan dan perbaikan. 

Perbaikan kurikulum sering bersinonim dengan 
pengembangan kurikulum, walaupun beberapa 
kasus perubahan dipandang sebagai hasil dari 
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4. Perencanaan kurikulum adalah fase berfikir atau 
fase desain.

5. Penerapan kurikulum adalah menterjemahkan 
rencana ke dalam tindakan. 

6. Evaluasi kurikulum merupakan fase terakhir 
dalam pengembangan kurikulum di mana 
hasilnya diakses dan keberhasilan pembelajar 
dan program ditentukan. 

Mkn P-Kur IPS

Perencanaan kurikulum adalah fase berfikir atau 

Penerapan kurikulum adalah menterjemahkan 
rencana ke dalam tindakan. 

Evaluasi kurikulum merupakan fase terakhir 
dalam pengembangan kurikulum di mana 
hasilnya diakses dan keberhasilan pembelajar 
dan program ditentukan. 

25Kur IPS



PERTEMUAN 

LANDASAN FILOSOFIS DAN 
TUJUAN PENGEMBANGAN 

KURIKULUM 
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FILOSOFIS DAN 
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1. KOMPETENSI

4. EVALUASI/
PENILAIAN

2. MATERI

ANATOMI KURIKULUM

Mkn P-

1. KOMPETENSI

4. EVALUASI/
PENILAIAN

3. PROSES

ANATOMI KURIKULUM

27Kur IPS



1. PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI

Mkn P-Kur IPS

1. PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI
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Pengembangan KompetensiPengembangan Kompetensi

KOMPETENSIKOMPETENSI

SK SK MendiknasMendiknas no. 045/U/2002 no. 045/U/2002 
KurikulumKurikulum IntiInti PerguruanPerguruan
mengemukakanmengemukakan

""KompetensiKompetensi adalahadalah
cerdascerdas, , penuhpenuh tanggungjawabtanggungjawab
seseorangseseorang sebagaisebagai syaratsyarat
mampumampu oleholeh masyarakatmasyarakat
melaksanakanmelaksanakan tugastugas
pekerjaanpekerjaan tertentutertentu".".

Mkn PMkn P

Pengembangan KompetensiPengembangan Kompetensi

KOMPETENSIKOMPETENSI

no. 045/U/2002 no. 045/U/2002 tentangtentang
PerguruanPerguruan TinggiTinggi

adalahadalah seperangkatseperangkat tindakantindakan
tanggungjawabtanggungjawab yang yang dimilikidimiliki

syaratsyarat untukuntuk dianggapdianggap
masyarakatmasyarakat dalamdalam

tugastugas--tugastugas didi bidangbidang
".".
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SYARAT RUMUSAN

Berorientasi kepada
kepada guru atau

Berorientasi kepada
bukan  kepada proses belajar

Mkn PMkn P

SYARAT RUMUSAN KOMPETENSI

Berorientasi kepada siswa, bukan 
atau mata pelajaran

Berorientasi kepada hasil belajar, 
proses belajar

3030
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NoNo KompetensiKompetensi

1.1. Mengajarkan tentang penyusunan Mengajarkan tentang penyusunan 
proposal penelitianproposal penelitian

2.2. Menyusun proposal penelitianMenyusun proposal penelitian

3.3. Membahas secara mendalam Membahas secara mendalam 
berbagai metode eksperimenberbagai metode eksperimen

4.4. Mendiskusikan perubahan sistem Mendiskusikan perubahan sistem 
perpajakan berdasarkan analisis perpajakan berdasarkan analisis 
krisis moneterkrisis moneter

5.5. Menganalisis perubahan sistem Menganalisis perubahan sistem 
perpajakan berdasarkan analisis perpajakan berdasarkan analisis 
krisis moneterkrisis moneter

Menilai Kompetensi

Mkn PMkn P

OrientasiOrientasi ??

Mengajarkan tentang penyusunan Mengajarkan tentang penyusunan 

Menyusun proposal penelitianMenyusun proposal penelitian

Membahas secara mendalam Membahas secara mendalam 
berbagai metode eksperimenberbagai metode eksperimen
Mendiskusikan perubahan sistem Mendiskusikan perubahan sistem 
perpajakan berdasarkan analisis perpajakan berdasarkan analisis 

Menganalisis perubahan sistem Menganalisis perubahan sistem 
perpajakan berdasarkan analisis perpajakan berdasarkan analisis 

X

X

XGuru

Siswa

Mata
pelajaran

Proses 
belajar

Hasil 
belajar

Menilai Kompetensi

3131

Mkn PMkn P--Kur IPSKur IPS



KOMPETENSI MATA PELAJARAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN 
ATAU STANDAR KOMPETENSIATAU STANDAR KOMPETENSI

batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki 
dan dapat dilakukan oleh siswa setelah dan dapat dilakukan oleh siswa setelah 
mengikuti proses pembelajaran suatu mengikuti proses pembelajaran suatu 
matapelajaran tertentu.matapelajaran tertentu.

kompetensikompetensi--kompetensi umum yang diharapkan kompetensi umum yang diharapkan 
dapat dikuasai, didemonstransikan atau dapat dikuasai, didemonstransikan atau 
ditampilkan oleh siswa setelah menyelesaikan ditampilkan oleh siswa setelah menyelesaikan 
suatu mata pelajaran tertentu.suatu mata pelajaran tertentu.

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 
yang operasional dan yang nonyang operasional dan yang non

Mkn PMkn P

KOMPETENSI MATA PELAJARAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN 
ATAU STANDAR KOMPETENSIATAU STANDAR KOMPETENSI

batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki 
dan dapat dilakukan oleh siswa setelah dan dapat dilakukan oleh siswa setelah 
mengikuti proses pembelajaran suatu mengikuti proses pembelajaran suatu 
matapelajaran tertentu.matapelajaran tertentu.

kompetensi umum yang diharapkan kompetensi umum yang diharapkan 
dapat dikuasai, didemonstransikan atau dapat dikuasai, didemonstransikan atau 
ditampilkan oleh siswa setelah menyelesaikan ditampilkan oleh siswa setelah menyelesaikan 
suatu mata pelajaran tertentu.suatu mata pelajaran tertentu.

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 
yang operasional dan yang nonyang operasional dan yang non--operasional operasional 
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PERAN KOMPETENSI
Mengarahkan semua
dan mewarnai komponen
kurikulum lainnya.

Dasar Perumusan Kompetensi
1. Perkembangan tuntutan

kondisi masyarakat
2. Pencapaian nilai-nilai

negara (Tujuan Pendidikan

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-

semua kegiatan pembelajaran
komponen-komponen

Kompetensi:
tuntutan, kebutuhan, dan

nilai filosofis terutama falsafah
Pendidikan Nasional)

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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• Standar Kompetensi 
(Goals) adalah 
kompetensi yang 
diharapkan dicapai 
setelah melalui satu 
periode pembelajaran

• Kompetensi Dasar 
(Objectives) adalah 
kompetensi yang 
dicapai setelah melalui 
satu unit pembelajaran

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-

periode pembelajaran

dicapai setelah melalui 
satu unit pembelajaran

STANDAR 
KOMPETENSI

(GOALS)

KOMPETENSI
DASAR

(UNIT 1)

KOMPETENSI 
DASAR

(UNIT 2)

KOMPETENSI
DASAR 

(UNIT n)

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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Sifat kompetensi:
 Operasional (dapat

dan diukur ketercapaiannya
 mencakup domain kognitif

psikomotorik

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-

dapat diamati/diobservasi
ketercapaiannya)

kognitif, afektif, dan

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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ASPEK KOMPETENSIASPEK KOMPETENSI

Afektif

Kognitif

Mkn PMkn P
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ASPEK KOMPETENSIASPEK KOMPETENSI

Bloom

Psikomotor

Kognitif
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KOMPETENSI MATA PELAJARAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN 
ATAU STANDAR KOMPETENSIATAU STANDAR KOMPETENSI
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yang operasional dan yang nonyang operasional dan yang non
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KOMPETENSI MATA PELAJARAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN 
ATAU STANDAR KOMPETENSIATAU STANDAR KOMPETENSI

batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki 
dan dapat dilakukan oleh siswa setelah dan dapat dilakukan oleh siswa setelah 
mengikuti proses pembelajaran suatu mengikuti proses pembelajaran suatu 
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dirumuskan dengan menggunakan kata kerja dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 
yang operasional dan yang nonyang operasional dan yang non--operasional operasional 
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Kompetensi matapelajaran yang harus 
dikuasai oleh siswa pada akhir 

semester

Penulisan Kompetensi Matapelajaran/ Penulisan Kompetensi Matapelajaran/ 
Standar KompetensiStandar Kompetensi

Apakah Anda menganggap cukup bila pada 
akhir semester/tahun/jenjang siswa menguasai 
kompetensi itu?
Apakah kompetensi Matapelajaran relevan 
dengan kompetensi lulusan satuan pendidikan?
Apakah kompetensi matapelajaran berupa:

Hasil belajar?
Kompetensi siswa?

Mkn PMkn P

Kompetensi matapelajaran yang harus 
dikuasai oleh siswa pada akhir 

semester

Penulisan Kompetensi Matapelajaran/ Penulisan Kompetensi Matapelajaran/ 
Standar KompetensiStandar Kompetensi

Apakah Anda menganggap cukup bila pada 
akhir semester/tahun/jenjang siswa menguasai 

Apakah kompetensi Matapelajaran relevan 
dengan kompetensi lulusan satuan pendidikan?
Apakah kompetensi matapelajaran berupa:

Kompetensi siswa?
3838
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Domain KOGNITIF :
1. Knowledge : kemampuan mengingat kembali materi yang 

baru dipelajari (recall). Contoh : mengulang kembali, 
mendefinisi

2. Comprehension : kemampuan untuk menangkap makna 
materi belajar. Contoh : mengilustrasikan, 
menggambarkan

3. Application : kemampuan memanfaatkan materi belajar 
dalam situasi yang baru/konkrit. Contoh : menggunakan, 
mempraktekkan

4. Analysis : kemampuan untuk memilah/membagi materi ke 
dalam komponen-komponen sehingga struktur 
organisasinya dapat dipahami. Contoh : membandingkan, 
mendeteksi

5. Synthesis : kemampuan untuk membentuk satu kesatuan 
yang baru. Contoh : memformulasikan, memprediksi

6. Evaluation : kemampuan mempertimbangkan aspek nilai 
(value) dalam materi belajar. Contoh: 
mempertimbangkan, memutuskan

ASPEK PENGENBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-Kur IPS

Knowledge : kemampuan mengingat kembali materi yang 
baru dipelajari (recall). Contoh : mengulang kembali, 

Comprehension : kemampuan untuk menangkap makna 
materi belajar. Contoh : mengilustrasikan, 

Application : kemampuan memanfaatkan materi belajar 
dalam situasi yang baru/konkrit. Contoh : menggunakan, 

Analysis : kemampuan untuk memilah/membagi materi ke 
komponen sehingga struktur 

organisasinya dapat dipahami. Contoh : membandingkan, 

Synthesis : kemampuan untuk membentuk satu kesatuan 
yang baru. Contoh : memformulasikan, memprediksi
Evaluation : kemampuan mempertimbangkan aspek nilai 
(value) dalam materi belajar. Contoh: 
mempertimbangkan, memutuskan

ASPEK PENGENBANGAN KOMPETENSI
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Domain AFEKTIF :
1. Receiving: merujuk kepada kepekaan siswa terhadap stimulus, 

kemauan untuk menerima. Contoh: memperhatikan, 
menerima

2. Responding: merujuk kepada perhatian aktif siswa terhadap 
stimulus, kemauan untuk merespon atau memberi perhatian. 
Contoh: menikmati, memberi kontribusi, kerjasama

3. Valuing: merujuk kepada keyakinan dan sikap, komitmen. 
Contoh: menghormati, mempertimbangkan

4. Organization : merujuk kepada internalisasi nilai dan keyakinan 
yang melibatkan konseptualisasi nilai dan organisasi sistem 
nilai. Contoh : mengklarifikasi, menguji

5. Characterization: merujuk kepada internalisasi dan perilaku 
yang merefleksikan seperangkat nilai dan karakteristik filosofi 
kehidupan (penjatidirian). Contoh : menyimpulkan, 
menetapkan

ASPEK PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-Kur IPS

Receiving: merujuk kepada kepekaan siswa terhadap stimulus, 
kemauan untuk menerima. Contoh: memperhatikan, 

Responding: merujuk kepada perhatian aktif siswa terhadap 
stimulus, kemauan untuk merespon atau memberi perhatian. 
Contoh: menikmati, memberi kontribusi, kerjasama
Valuing: merujuk kepada keyakinan dan sikap, komitmen. 
Contoh: menghormati, mempertimbangkan
Organization : merujuk kepada internalisasi nilai dan keyakinan 
yang melibatkan konseptualisasi nilai dan organisasi sistem 
nilai. Contoh : mengklarifikasi, menguji
Characterization: merujuk kepada internalisasi dan perilaku 
yang merefleksikan seperangkat nilai dan karakteristik filosofi 
kehidupan (penjatidirian). Contoh : menyimpulkan, 

ASPEK PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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Domain PSIKOMOTOR :
1. Reflex movements : refleks yang melibatkan satu segmen otot 

dan memungkinkan keterlibatan lebih dari satu segmen otot
2. Fundamental movements : keterampilan gerak yang 

berhubungan dengan berjalan, berlari, melompat, menekan
3. Perceptual abilities : ditujukan kepada keterampilan yang 

berhubungan dengan koordinasi pergerakan tubuh, visual, 
auditori

4. Physical abilities : berkenaan dengan daya tahan, fleksibilitas, 
ketangkasan, kekuatan, kecepatan

5. Skilled movements : merujuk kepada ketangkasan permainan, 
olahraga

6. Nondiscursive communication : merujuk kepada ekspresi 
gerakan yang disesuaikan dengan postur, ekspresi wajah, 
gerakan-gerakan kreatif (nondiscursive = tidak menyimpang) 

ASPEK PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-Kur IPS

Reflex movements : refleks yang melibatkan satu segmen otot 
dan memungkinkan keterlibatan lebih dari satu segmen otot
Fundamental movements : keterampilan gerak yang 
berhubungan dengan berjalan, berlari, melompat, menekan
Perceptual abilities : ditujukan kepada keterampilan yang 
berhubungan dengan koordinasi pergerakan tubuh, visual, 

Physical abilities : berkenaan dengan daya tahan, fleksibilitas, 
ketangkasan, kekuatan, kecepatan
Skilled movements : merujuk kepada ketangkasan permainan, 

Nondiscursive communication : merujuk kepada ekspresi 
gerakan yang disesuaikan dengan postur, ekspresi wajah, 

gerakan kreatif (nondiscursive = tidak menyimpang) 

ASPEK PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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• Berorientasi pada siswa, penekanan pada 
apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh 
siswa, bukan apa yang dilakukan oleh 
instruktur

• Berisikan hasil belajar, apa yang harus 
dicapai oleh siswa  (

• Jelas dan dapat dipahami, eksplisit 
berisikan kata kerja yang menggambarkan 
perilaku (definite action
kepada objek perilaku tersebut. Pernyataan 
kompetensi juga hanya berisikan satu 
makna/arti, tidak ambiguous 

• Operasional (dapat diobservasi dan diukur 
ketercapaiannya). 

KRITERIA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-Kur IPS

Berorientasi pada siswa, penekanan pada 
apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh 
siswa, bukan apa yang dilakukan oleh 

Berisikan hasil belajar, apa yang harus 
dicapai oleh siswa  (learning outcomes) 
Jelas dan dapat dipahami, eksplisit 
berisikan kata kerja yang menggambarkan 

definite action) dan merujuk 
kepada objek perilaku tersebut. Pernyataan 
kompetensi juga hanya berisikan satu 
makna/arti, tidak ambiguous 
Operasional (dapat diobservasi dan diukur 

KRITERIA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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Kata kerja yang tidak dapat 
diobservasi

Mengetahui
Memahami
Mengerti
Meyakini 
Mengapresiasi
Memikirkan

KATA KERJA YANG DIGUNAKAN DALAM 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-Kur IPS

Kata kerja yang tidak dapat 
diobservasi

Mengakrabi
Menilai
Mencintai
Menyenangi
Merealisasikan
Menyenangi

KATA KERJA YANG DIGUNAKAN DALAM 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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Kata kerja yang dapat diobservasi

Mengidentifikasi
Membicarakan
Membuat daftar 
Memilih
Menghitung
Menambahkan

KATA KERJA YANG DIGUNAKAN DALAM 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-Kur IPS

Kata kerja yang dapat diobservasi

Menganalisis
Memprediksi
Melokalisasi 
Mengisolasi
Memisahkan
Menjelaskan 

KATA KERJA YANG DIGUNAKAN DALAM 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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• Memudahkan dalam mengkomunikasikan 
maksud kegiatan belajar mengajar kepada 
pembelajar

• Memudahkan pengajar dalam memilih dan 
menyusun bahan ajar

• Memudahkan pengajar menentukan 
kegiatan dan media pembelajaran

• Memudahkan pengajar mengembangkan 
sistem penilaian, merumuskan tes, dan 
menentukan kriteria ketercapaian

KEUNTUNGAN PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI

Mkn P-Kur IPS

Memudahkan dalam mengkomunikasikan 
maksud kegiatan belajar mengajar kepada 

Memudahkan pengajar dalam memilih dan 
menyusun bahan ajar
Memudahkan pengajar menentukan 
kegiatan dan media pembelajaran
Memudahkan pengajar mengembangkan 
sistem penilaian, merumuskan tes, dan 
menentukan kriteria ketercapaian

KEUNTUNGAN PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI
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 Specific:
contoh : lebih baik menggunakan kata
ketimbang bekerja keras

 Measurable: contoh : menulis sebanyak 1 halaman
 Acceptable: 

perhatikan apakah pernyataan kompetensi dapat 
diterima, contoh : menulis sebanyak 1 halaman untuk 
siswa kelas 2 SD

 Realistic: 
contoh : menulis sebanyak 1 halaman dalam waktu 5 
menit

SMARTER 
Sebagai Model untuk 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-Kur IPS

lebih baik menggunakan kata menulis 
bekerja keras

contoh : menulis sebanyak 1 halaman

perhatikan apakah pernyataan kompetensi dapat 
diterima, contoh : menulis sebanyak 1 halaman untuk 

contoh : menulis sebanyak 1 halaman dalam waktu 5 

SMARTER 
Sebagai Model untuk 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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– Time frame: 
perhatikan kerangka waktu yang diajangkan 
dalam pernyataan kompetensi

– Extending:
memperlihatkan pengembangan kapabilitas 
pembelajar. Apakah menulis 1 halaman 
tersebut mampu mengembangkan kapabilitas 
menulis pembelajar

– Rewarding: 
memberikan nilai lebih kepada pembelajar

SMARTER 
Sebagai Model untuk 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Mkn P-Kur IPS

perhatikan kerangka waktu yang diajangkan 
dalam pernyataan kompetensi

memperlihatkan pengembangan kapabilitas 
pembelajar. Apakah menulis 1 halaman 
tersebut mampu mengembangkan kapabilitas 
menulis pembelajar

memberikan nilai lebih kepada pembelajar

SMARTER 
Sebagai Model untuk 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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PERTEMUAN 

TARGET DAN TUJUAN 
KURIKULUM

48

PERTEMUAN - VI 

TARGET DAN TUJUAN 
KURIKULUM



2. Pengembangan
Materi / 

Pembelajaran

Mkn P-Kur IPS

Pengembangan
/ Bahan

Pembelajaran
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MATERI PEMBELAJARAN

Pengertian:
Adalah pokok-pokok
harus dipelajari siswa
pencapaian kompetensi

Mkn P-Kur IPS

MATERI PEMBELAJARAN

pokok materi yang 
siswa sebagai sarana

kompetensi dasar
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Jenis Materi Pembelajaran

Dua jenis klasifikasi
pembelajaran, yaitu:

(1) Klasifikasi materi pembelajaran
pengetahuan deklaratif
prosedural, dan

(2) Klasifikasi materi pembelajaran
jenis, yaitu: fakta, konsep
prosedur (Reigeluth

Mkn P-Kur IPS

Pembelajaran

materi
:

pembelajaran menjadi
deklaratif dan pengetahuan

pembelajaran menjadi 4 
konsep, prinsip dan

Reigeluth, 1987). 
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Dengan BAHAN apa pembelajar dapat 
mencapai kompetensi ?

Pengajar menyediakan materi 
pembelajaran yang telah TERPILIH dan 

TERORGANISASI

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR

Mkn P-Kur IPS

Dengan BAHAN apa pembelajar dapat 
mencapai kompetensi ?

Pengajar menyediakan materi 
pembelajaran yang telah TERPILIH dan 

TERORGANISASI

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
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TERORGANISASI :
1. Membagi sesuatu ke dalam

dan mengelompokkannya
2. Menyusun secara teratur
3. Melihat keterhubungan satu

TERPILIH :
1. Pengetahuan sejarah sangat

boleh terperangkap pada
2. Bahan pelajaran harus dipilih
3. Bahan pelajaran dipilih untuk

perkembangan mental intelektual
4. Didasarkan atas asas kebermaknaan

Pemilihan dan
Bahan

Mkn P-Kur IPS

dalam bagian-bagian tertentu
mengelompokkannya atas prinsip tertentu

teratur / terstruktur
satu terhadap yang lain

sangat besar jumlahnya. Guru tidak
pada transfer of knowledge

dipilih sesuai dengan kompetensi
untuk disesuaikan dengan tingkat
intelektual siswa

kebermaknaan dan kemanfaatan

dan Pengorganisasian
Bahan Ajar
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Sebelum
pembelajaran

Selama pembelajaran

Memilih dan 
menganalisis konten / 
isi materi

Menjelaskan tujuan 
dan mengatur tugas
tugas untuk siswa

Memilih pendekatan / 
metode

Memberikan 
pertanyaan untuk 
mengembangkan 
pemahaman

Alokasikan waktu 
dan ruang

Membantu siswa dan 
menyediakan waktu 
untuk latihan

Tetapkan struktur 
pembelajaran

Gunakan waktu jeda 
untuk memeriksa 
kembali pemahaman 
siswa

Bangkitkan motivasi Lakukan transisi dan 
kelola aktivitas

Tahapan Pengembangan

Mkn P-Kur IPS

Selama pembelajaran Setelah pembelajaran

Menjelaskan tujuan 
dan mengatur tugas-
tugas untuk siswa

Memeriksa kembali 
pemahaman siswa

Memberikan 
pertanyaan untuk 
mengembangkan 
pemahaman

Mintakan umpan 
balik dari siswa

Membantu siswa dan 
menyediakan waktu 
untuk latihan

Evaluasi 
pembelajaran

Gunakan waktu jeda 
untuk memeriksa 
kembali pemahaman 

Buat laporan 
kemajuan tiap siswa

Lakukan transisi dan 
kelola aktivitas

Lakukan refleksi
terhadap perbaikan
pembelajaran

Pengembangan Materi Pembeljaran
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• Materi diorganisasi
scope dan sequence

• Mengacu ke Kompetensi
• Melibatkan materi

proses, materi value
• Dilengkapi dengan

(sumber tertulis, sumber

Mengorganisasikan
Pembelajaran

Mkn P-Kur IPS

diorganisasi berdasarkan
sequence

Kompetensi
materi substansi, materi

value
dengan sumber-sumber

sumber elektronik)

Mengorganisasikan Materi
Pembelajaran
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Sequence adalah susunan
terdiri atas topik/subtopik
topik/subtopik terkandung
relevan dengan tujuan

Cara penyusunan sequence :
– Kronologis
– Kausal
– Struktural
– Logis dan Psikologis
– Spiral
– Rangkaian ke belakang
– Hirarkhi belajar

Menyusun Schedule 
Pembelajaran

Mkn P-Kur IPS

susunan bahan ajar yang 
subtopik, dan di dalam tiap

terkandung ide pokok yang 
tujuan

sequence :

Psikologis (deduktif, induktif)

belakang

Schedule Materi
Pembelajaran.
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PERTEMUAN 

UJIAN TENGAH SEMESTER

57

PERTEMUAN - VII 

UJIAN TENGAH SEMESTER



Materi
I. Pendahuluan
II. Perbaikan Kualitas Pendidikan

Berkesinambungan
III. Konsep Dasar Kurikulum
IV. Pengembangan Kuriku
V. Landasan Filosofis dan

Kurikulum

Mkn P-Kur IPS

Materi UTS

Pendidikan

Kurikulum
Kurikulum

dan Tujuan Pengembangan

58



BAGIAN 

59

BAGIAN - II



BAGIAN – II 

Mkn P-Kur IPS
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PERTEMUAN 

PENGEMBANGAN KURIKULUM 
DAN TREND PENDIDIKAN 

6161

PERTEMUAN - VIII

PENGEMBANGAN KURIKULUM 
DAN TREND PENDIDIKAN 
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PERTEMUAN 

KTSP SEBAGAI MODEL 
KURIKULUM 

DI INDONESIA

6363

PERTEMUAN – IX

KTSP SEBAGAI MODEL 
KURIKULUM NASIONAL 

DI INDONESIA
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• Adalah kurikulum operasional yang disusun oleh 
dan dilaksanakan di masing
pendidikan (PP no.19 ps.1:15).

• Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar 
dan menemgah berpedoman pada panduan 
yang disusun oleh BSNP

APA KTSP 
(KURIKULUM TINGKAT 

Adalah kurikulum operasional yang disusun oleh 
dan dilaksanakan di masing-masing satuan 
pendidikan (PP no.19 ps.1:15).

Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar 
dan menemgah berpedoman pada panduan 
yang disusun oleh BSNP

KTSP ?
INGKAT SATUAN PENDIDIKAN)



 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan 
sesuai dengan:
- Satuan pendidikan
- Potensi daerah/karakteristik daerah
- Sosial budaya masyarakat setempat
- Peserta didik

 Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh 
sekolah dan Komite sekolah

 Pengembangan kurikulum satuan pendidikan disupervisi 
oleh Dinas Kabupaten/kota

K T S P

Mkn P-Kur IPS

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan 

Potensi daerah/karakteristik daerah
Sosial budaya masyarakat setempat

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh 
ekolah dan Komite sekolah

Pengembangan kurikulum satuan pendidikan disupervisi 
oleh Dinas Kabupaten/kota
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Mengapa KTSP 
1) Kurikulum nasional kurang menyentuh 

permasalahan pendidikan atau belum sepenuhnya 
sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi 
daerah, sekolah, masyarakat, dan peserta didik.

2) Keinginan masyarakat dan seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholders
menyusun kurikulum satuan pendidikan yang 
merupakan centre of teaching 

3) Keinginan untuk berperanserta lebih aktif, kreatif, 
dan inovatif dalam penyusunan kurikulum; dan

4) Sejalan dengan otonomi daerah bidang pendidikan, 
pemerintah pusat lebih banyak berperan dan 
berkewajiban menyusun standar 
pendidikan 

Mkn P-Kur IPS

KTSP ?
Kurikulum nasional kurang menyentuh 
permasalahan pendidikan atau belum sepenuhnya 
sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi 
daerah, sekolah, masyarakat, dan peserta didik.
Keinginan masyarakat dan seluruh pemangku 

stakeholders) pendidikan untuk 
menyusun kurikulum satuan pendidikan yang 

centre of teaching – learning process
Keinginan untuk berperanserta lebih aktif, kreatif, 
dan inovatif dalam penyusunan kurikulum; dan
Sejalan dengan otonomi daerah bidang pendidikan, 
pemerintah pusat lebih banyak berperan dan 
berkewajiban menyusun standar – standar 
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Mau Ke manaMau Ke mana KTSPKTSP
??

Mewujudkan kurikulum yang sesuai Mewujudkan kurikulum yang sesuai 
dengan kekhasan (karakteristik), kondisi, dengan kekhasan (karakteristik), kondisi, 
potensi daerah, kebutuhan dan potensi daerah, kebutuhan dan 
permasalahan daerah, satuan pendidikan permasalahan daerah, satuan pendidikan 
dan peserta didik, dengan mengacu pada dan peserta didik, dengan mengacu pada 
tujuan pendidikan nasionaltujuan pendidikan nasional

Mkn PMkn P--Kur IPSKur IPS

KTSPKTSP
??

Mewujudkan kurikulum yang sesuai Mewujudkan kurikulum yang sesuai 
dengan kekhasan (karakteristik), kondisi, dengan kekhasan (karakteristik), kondisi, 
potensi daerah, kebutuhan dan potensi daerah, kebutuhan dan 
permasalahan daerah, satuan pendidikan permasalahan daerah, satuan pendidikan 
dan peserta didik, dengan mengacu pada dan peserta didik, dengan mengacu pada 
tujuan pendidikan nasionaltujuan pendidikan nasional

6868Kur IPSKur IPS



HARAPAN KTSP HARAPAN KTSP 
Adalah untuk optimalisasi pencapaian Adalah untuk optimalisasi pencapaian 

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONALTUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

 Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsarangka mencerdaskan kehidupan bangsa

 Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Mkn PMkn P--Kur IPSKur IPS

HARAPAN KTSP HARAPAN KTSP 
Adalah untuk optimalisasi pencapaian Adalah untuk optimalisasi pencapaian 

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONALTUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsarangka mencerdaskan kehidupan bangsa

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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KOMPONEN KTSPKOMPONEN KTSP

1.1. Tujuan Pendidikan Satuan Tujuan Pendidikan Satuan 
PendidikanPendidikan

2.2. Struktur & Muatan KTSPStruktur & Muatan KTSP
3.3. Kalender PendidikanKalender Pendidikan
4.4. SilabusSilabus

Mkn PMkn P

KOMPONEN KTSPKOMPONEN KTSP

Tujuan Pendidikan Satuan Tujuan Pendidikan Satuan 

Struktur & Muatan KTSPStruktur & Muatan KTSP
Kalender PendidikanKalender Pendidikan
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Acuan Wajib

Standar Isi (SI)
• Kerangka Dasar
• Struktur Kurikulum
• Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
• Beban Belajar 
• Kalender Pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Panduan Penyusunan KTSP

Acuan Wajib

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Kalender Pendidikan.
Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

KTSP (dari BSNP)



TAHAPAN PEMBERLAKUAN KTSP

1. Satuan pendidikan dapat mulai tahun ajaran 2006/ 2007
2. Satuan pendidikan harus sudah menerapkan paling lambat tahun ajaran 

2009/ 1010
3. Satuan pendidikan yang sudah melaksanakan ujicoba Kurikulum 2004 

secara menyeluruh dapat mulai pada semua tingkatan kelas tahun 
ajaran 2006/ 2007

4. Yang belum melaksanakan ujicoba kurikulum 2004, dapat melaksanakan 
secara bertahap paling lama 3 tahun, dengan tahapan:
a) SD, MI, SDLB; 

Tahun 1: Kelas 1 & 4
Tahun 2: Kelas1,2, dan 4, 5
Tahun 3: Kelas 1,2,3,4,5, dan 6

b) SMP, MTs; SMA, MA; SMK, MAK; SMPLB, SMALB.
Tahun 1: Kelas 1 
Tahun 2: Kelas1 dan 2
Tahun 3: Kelas 1, 2, dan 3

Mkn P-Kur IPS

TAHAPAN PEMBERLAKUAN KTSP

Satuan pendidikan dapat mulai tahun ajaran 2006/ 2007
Satuan pendidikan harus sudah menerapkan paling lambat tahun ajaran 

Satuan pendidikan yang sudah melaksanakan ujicoba Kurikulum 2004 
secara menyeluruh dapat mulai pada semua tingkatan kelas tahun 

Yang belum melaksanakan ujicoba kurikulum 2004, dapat melaksanakan 
secara bertahap paling lama 3 tahun, dengan tahapan:

SMP, MTs; SMA, MA; SMK, MAK; SMPLB, SMALB.
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PERTEMUAN 

GEOGRAFI 
STRUKTUR KURIKULUM 
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PERTEMUAN - X 

GEOGRAFI DALAM 
KURIKULUM 
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PERTEMUAN 

PEMBELAJARAN GEOGRAFI
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PERTEMUAN - XI

PEMBELAJARAN GEOGRAFI
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PERTEMUAN 

MATERI DAN METODE 
PEMBEAJARAN 
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PERTEMUAN - XII

MATERI DAN METODE 
PEMBEAJARAN GEOGRAFI



KONSEP PENDIDIKAN 
DAN 

PEMBELAJARAN

Mkn P-Kur IPS

KONSEP PENDIDIKAN 
DAN 

PEMBELAJARAN
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PENDIDIKANPENDIDIKAN

Adalah kumpulan segala macam Adalah kumpulan segala macam 
proses seseorang mengembangkan proses seseorang mengembangkan 
kemampuan, sikap dan bentukkemampuan, sikap dan bentuk
bentuk tingkah laku lainnya yang bentuk tingkah laku lainnya yang 
bernilai positif di masyarakat bernilai positif di masyarakat 
tempat ia tinggal (Good,1973)tempat ia tinggal (Good,1973)

Mkn PMkn P

PENDIDIKANPENDIDIKAN (Education)(Education)

Adalah kumpulan segala macam Adalah kumpulan segala macam 
proses seseorang mengembangkan proses seseorang mengembangkan 
kemampuan, sikap dan bentukkemampuan, sikap dan bentuk--
bentuk tingkah laku lainnya yang bentuk tingkah laku lainnya yang 
bernilai positif di masyarakat bernilai positif di masyarakat 
tempat ia tinggal (Good,1973)tempat ia tinggal (Good,1973)
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PendidikanPendidikan

Adalah usaha sadar dan terencana untuk Adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. negara. 

(UU no.20 ttg Sisdiknas)(UU no.20 ttg Sisdiknas)

Mkn PMkn P--Kur IPSKur IPS

PendidikanPendidikan

Adalah usaha sadar dan terencana untuk Adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

(UU no.20 ttg Sisdiknas)(UU no.20 ttg Sisdiknas)
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TREND PENDIDIKAN MASA TREND PENDIDIKAN MASA 
DEPANDEPAN

 Pendidikan ditujukan untuk perubahan perilaku ; Pendidikan ditujukan untuk perubahan perilaku ; 
kesiapan masa depan dan kemampuan kesiapan masa depan dan kemampuan 
berkarya  berkarya  

 Pembelajaran didapat jauh lebih banyak dari Pembelajaran didapat jauh lebih banyak dari 
sumber yang tidak perlu melembaga seperti sumber yang tidak perlu melembaga seperti 
kelas dan sekolah: kelas dan sekolah: 

 Edukasi utama pada nilai Edukasi utama pada nilai 
sangat tertinggal sangat tertinggal 

Mkn PMkn P--Kur IPSKur IPS

TREND PENDIDIKAN MASA TREND PENDIDIKAN MASA 
DEPANDEPAN

Pendidikan ditujukan untuk perubahan perilaku ; Pendidikan ditujukan untuk perubahan perilaku ; 
kesiapan masa depan dan kemampuan kesiapan masa depan dan kemampuan 

Pembelajaran didapat jauh lebih banyak dari Pembelajaran didapat jauh lebih banyak dari 
sumber yang tidak perlu melembaga seperti sumber yang tidak perlu melembaga seperti 
kelas dan sekolah: kelas dan sekolah: Internet Internet –– BlogsBlogs
Edukasi utama pada nilai Edukasi utama pada nilai –– nilai (nilai (ValuesValues) justru ) justru 
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Penyelenggaraan pendidikan 

Penyelenggaraan pendidikan yang
proses pembudayaan dan pemberdayaan
berlangsung sepanjang hayat, di
keteladanan dan membangun
berpartisipasi aktif, mengembangkan
kemandiriannya sesuai dengan bakat,
fisik dan psikologis.

PENGAJARAN

Paradigma 
82 Mkn P-Kur IPS

Penyelenggaraan pendidikan 

yang benar-benar handal sebagai
pemberdayaan peserta didik yang

di mana pendidik memberikan
kemauan peserta didik untuk

mengembangkan potensi, kreativitas dan
bakat, minat serta perkembangan

PEMBELAJARAN

Paradigma 



MEMBANGUN 
BERMUTU

Upaya untuk peningkatam
pendidikan sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan masyarakat 

Mkn P-Kur IPS

MEMBANGUN PENDIDIKAN 
BERMUTU

peningkatam mutu
sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat 
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Pendidikan di Era Global

• Konteks pendidikan di era global 
cepat

• Untuk belajar sesuatu, tidak
semata-mata pada dunia
fisik. 

• Sumber-sumber belajar virtual 
alternatif

• Dunia pendidikan harus selalu
• Perubahan-perubahan dalam

harus dilakukan secara tersistem

Mkn P-Kur IPS

Pendidikan di Era Global

era global berubah sangat

tidak lagi menggantungkan
sekolah/kampus dalam arti

virtual (maya) merupakan

selalu melakukan inovasi
dalam proses pembelajaran
tersistem dan berkelanjutan.
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BELAHAN (HEMISPHERE) 

Cerebral Cortex otak terbagi menjadi dua belahan 
Tugas, fungsi dan ciri setiap belahan otak, berbeda 
dalam merespon pengalaman belajar.

Keterlibatan otak sebelah kanan lebih tertuju 
variabel keseluruhan, holistik, imaginatif, 

Belahan otak sebelah kiri lebih berfungsi untuk 
mengembangkan berfikir rasional, 

Emosi terletak dalam ke dua belahan 
warna tertentu terhadap kejadian belajar yang dialami oleh 
seseorang. Bila keseimbagan berfungsinya kondisi otak 
terjaga, dengan melibatkan emosi, maka terjadilah belajar 
kreatif.

Mkn P

(HEMISPHERE) OTAK

otak terbagi menjadi dua belahan (hemisphere)
Tugas, fungsi dan ciri setiap belahan otak, berbeda 
dalam merespon pengalaman belajar.

Keterlibatan otak sebelah kanan lebih tertuju kepada 
variabel keseluruhan, holistik, imaginatif, 

Belahan otak sebelah kiri lebih berfungsi untuk 
mengembangkan berfikir rasional, linear dan teratur.

dua belahan otak dan memberi 
terhadap kejadian belajar yang dialami oleh 

seseorang. Bila keseimbagan berfungsinya kondisi otak 
terjaga, dengan melibatkan emosi, maka terjadilah belajar 
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Kemampuan berfikir hemisphere kiri dan 
hemisphere kanan

Proses berfikir di hemisphere kiri

1. Analitis

2. Mementingkkan tata urutan 
secara sekuensial dan serial

3. Temporal, terkait dengan waktu 
kini

4. Verbal, matematiis dan notasi
5. Tertarik pada proses 

penemuan yang bersifat 
bagian-bagian dari suatu 
komponen (tidak 
terpadu/menyeluruh)

Mkn P 86

Kemampuan berfikir hemisphere kiri dan 

kiri Proses berfikir di hemisphere 
kanan

Temporal, terkait dengan waktu 

1. Relasional, konstruksional dan
membangun suatu pola

2. Simultan dan paralel

3. Lintas ruang, tidak terikat pada
waktu kini

4. Visual, lintas ruang
5. Tertarik pada proses

pengintegrasian komponen
menjadi satu kesatuan yang 
utuh dan menyeluruh
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PEMBELAJARAN

 Suatu rangkaian kejadian (events) 
pembelajar  (learner) sehingga proses 
berlangsung dengan mudah (Gagne dan Briggs :1979).

 Pembelajaran bukan hanya terbatas pada event
dilakukan oleh guru saja, akan tetapi mencakup semua events 
yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses 
belajar manusia. Pembelajaran mencakup kejadian
diturunkan oleh bahan-bahan cetak, gambar, program radio, 
televisi, film, slide, maupun kombinasi dari bahan

 Sekarang bahkan e-learning (electronic
Assisted Instruction) atau CAL (Computer Assisted Learning)
lewat internet, SIG (Sistem Informasi Geografis), web
dll.sudah dimanfaatkan secara meluas.

Mkn P

PEMBELAJARAN (Instruction)

(events) yang mempengaruhi 
sehingga proses belajarnya dapat 

berlangsung dengan mudah (Gagne dan Briggs :1979).

Pembelajaran bukan hanya terbatas pada event-event yang 
dilakukan oleh guru saja, akan tetapi mencakup semua events 
yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses 
belajar manusia. Pembelajaran mencakup kejadian-kejadian yang 

bahan cetak, gambar, program radio, 
televisi, film, slide, maupun kombinasi dari bahan-bahan tersebut.

learning (electronic-learning) berupa: CAI (Computer 
CAL (Computer Assisted Learning), belajar 

lewat internet, SIG (Sistem Informasi Geografis), web-site sekolah, 
dll.sudah dimanfaatkan secara meluas.
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C. Landasan Strategis

 Pengertian Belajar : 
yang baru

 Dimensi Belajar : dimensi tahu, bisa, mau, 
biasa, dan ikhlas

 Pilar Belajar : learning to know, to do, to be, to live 
together, dan to believe in 

88 Mkn P-Kur IPS

C. Landasan Strategis Konseptual

Pengertian Belajar : usaha menguasai sesuatu 

dimensi tahu, bisa, mau, 

learning to know, to do, to be, to live 
to believe in God



Pilar Pembelajaran
- high touch
- high tech

Muatan Pembelajaran
- ranah kognitif, afektif, 
psikomotor

- verbal information, intelectual  skills, 
cognitive strategies, values, motor skills.

- lima-i  : iman dan takwa, inisiatif, industrius, 
individu, interaksi

89 Mkn P-Kur IPS

Pilar Pembelajaran

Muatan Pembelajaran
ranah kognitif, afektif, 

verbal information, intelectual  skills, 
cognitive strategies, values, motor skills.

i  : iman dan takwa, inisiatif, industrius, 
individu, interaksi



PAKEM dalam Pembelajaran

(1) guru tidak boleh lagi
“yang tahu segalanya
memberikan kebijaksanaan
sebagai katalisator
siswa, dan

(2) Siswa, juga secara
menyempurnakan diri
menjadi katalisator
keampuhannya

Mkn P-Kur IPS

Pembelajaran

lagi dipandang sebagai
segalanya”, yang siap untuk

kebijaksanaan, melainkan
terjadinya proses belajar

terus menerus berusaha
diri sehingga mampu

katalisator yang semakin meningkat
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Keterampilan
dalam Pembelajaran

Keterampilan-keterampilan mendasar dalam 
pendekatan keterampilan proses ini antara lain.
1. mengobservasi/mengadakan pengamatan
2. menghitung
3. mengukur
4. mengklasifikasi
5. mencari hubungan ruang/waktu
6. membuat hipotesis
7. merencanakan penelitian/eksperimen
8. mengendalikan variabel
9. menginterpretasi atau menafsirkan data
10. menyusun kesimpulan sementara (inferensi)
11. meramalkan (memprediksi)
12. menerapkan (mengaplikasi)
13. mengkomunikasikan

Mkn P-Kur IPS

Keterampilan Proses
Pembelajaran

keterampilan mendasar dalam 
pendekatan keterampilan proses ini antara lain.

mengobservasi/mengadakan pengamatan

mencari hubungan ruang/waktu

merencanakan penelitian/eksperimen
mengendalikan variabel
menginterpretasi atau menafsirkan data
menyusun kesimpulan sementara (inferensi)
meramalkan (memprediksi)
menerapkan (mengaplikasi)
mengkomunikasikan
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PENJAMINAN  MUTU 

Meliputi: 
1. Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran
2. Tindak lanjut
3. Pelaporan 

Mkn P-Kur IPS

PENJAMINAN  MUTU PEMBELAJARAN

Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran

92
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MATERI PEMBELAJARANMATERI PEMBELAJARAN

Pengertian:Pengertian:
Adalah pokokAdalah pokok--pokok materi yang pokok materi yang 
harus dipelajari siswa sebagai sarana  harus dipelajari siswa sebagai sarana  
pencapaian kompetensi dasarpencapaian kompetensi dasar

9494

MATERI PEMBELAJARANMATERI PEMBELAJARAN

pokok materi yang pokok materi yang 
harus dipelajari siswa sebagai sarana  harus dipelajari siswa sebagai sarana  
pencapaian kompetensi dasarpencapaian kompetensi dasar



Jenis Materi PembelajaranJenis Materi Pembelajaran

Dua jenis klasifikasi materi Dua jenis klasifikasi materi 
pembelajaran, yaitu:pembelajaran, yaitu:

(1)(1) Klasifikasi materi pembelajaran menjadi Klasifikasi materi pembelajaran menjadi 
pengetahuan deklaratif dan pengetahuan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 
prosedural, dan prosedural, dan 

(2)(2) Klasifikasi materi pembelajaran menjadi 4 Klasifikasi materi pembelajaran menjadi 4 
jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan 
prosedur (Reigeluth, 1987). prosedur (Reigeluth, 1987). 
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Jenis Materi PembelajaranJenis Materi Pembelajaran

Dua jenis klasifikasi materi Dua jenis klasifikasi materi 
pembelajaran, yaitu:pembelajaran, yaitu:

Klasifikasi materi pembelajaran menjadi Klasifikasi materi pembelajaran menjadi 
pengetahuan deklaratif dan pengetahuan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 

Klasifikasi materi pembelajaran menjadi 4 Klasifikasi materi pembelajaran menjadi 4 
jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan 
prosedur (Reigeluth, 1987). prosedur (Reigeluth, 1987). 
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Apa Metode Pembelajaran ?

“Cara menyajikan materi perkuliahan 

kepada mahasiswa untuk 

mencapai tujuan”

9797

Apa Metode Pembelajaran ?

“Cara menyajikan materi perkuliahan 

kepada mahasiswa untuk 

mencapai tujuan”



MetodeMetode

1. Ceramah

2. Demonstrasi

3. Penampiulan

4. Diskusi

5. Studi Mandiri

6. Kegiatan

7. Latihan Dengan Teman

8. Simulasi

9. Sumbanag Saran 

10.Studi Kasus

9898

11. Computer Assissted Instruction

12. Inside

13. Praktikum

14. Proyek

15. Bermain Peran

16. Seminar

17. Simposium

18. Tutorial

19. Deduktif

20. Induktif



PERTEMUAN 

MEDIA PEMBEAJARAN 
GEOGRAFI
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PERTEMUAN - XIII

MEDIA PEMBEAJARAN 
GEOGRAFI



100100



Makna Media

Segala sesuatu yang dapat menyalurkan 
informasi dari sumber informasi ke 
penerima informasi

101101

Segala sesuatu yang dapat menyalurkan 
informasi dari sumber informasi ke 



Penyampaian materi perkuliahan dapat diseragamkan

 Proses instruksional lebih menarik

 Proses belajar lebih interaktif

 Jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi

 Kualitas belajar dapat ditingkatkan

 Proses belajar dapat terjadi kapan dan di mana saja

 Meningkatkan sikap positif mahasiswa terhadap proses 
dan bahan belajar

 Peran dosen berubah ke arah positif dan produktif

Manfaat  Media  Dalam  PBMManfaat  Media  Dalam  PBM

102102

Penyampaian materi perkuliahan dapat diseragamkan

Proses instruksional lebih menarik

Proses belajar lebih interaktif

mengajar dapat dikurangi

Kualitas belajar dapat ditingkatkan

Proses belajar dapat terjadi kapan dan di mana saja

Meningkatkan sikap positif mahasiswa terhadap proses 

Peran dosen berubah ke arah positif dan produktif

Manfaat  Media  Dalam  PBMManfaat  Media  Dalam  PBM



V

I

S

U

A

L

S

Syarat Pengembangan Media

isible : Mudah dilihat

nteresting : Menarik

imple : Sederhana

seful : Isinya berguna/bermanfaat

ccurate : Benar (dapat dipertanggungjawabkan)

egitimate : Masuk akal/sah

tructured : Terstruktur/tersusun dengan baik

Syarat Pengembangan Media

Mudah dilihat

Sederhana

Isinya berguna/bermanfaat

Benar (dapat dipertanggungjawabkan)

Masuk akal/sah

Terstruktur/tersusun dengan baik



Mkn.PPs.DesjarMkn.PPs.Desjar

VISUALISASI

Konsep

Proses, prosedur, siklus
Fakta, data
Data perbandingan

Hubungan ruang
Hubungan dalam struktur
Hubungan waktu
Hubungan keluarga

104104

VISUALISASI

Visual yang Dipakai

Bagan alur (flowchart)
Tabel, matriks, daftar
Grafik (balok, cakram,
koordinat, kurva)
Peta
Bagan, skema, diagram
Jadwal, Gannt chart
Bagan silsilah



PERTEMUAN 

SILABUS PEMBELAJARAN 
GEOGRAFI
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PERTEMUAN - XIV 

PEMBELAJARAN 
GEOGRAFI



KONSEP SILABUSKONSEP SILABUS

 Garis besar, ringkasan, ikhtisar, pokokGaris besar, ringkasan, ikhtisar, pokok
isi/materi pembelajaranisi/materi pembelajaran

 Menjawab pertanyaan apa yang harus dipelajari Menjawab pertanyaan apa yang harus dipelajari 
(Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar)(Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar)

 Memberikan rambuMemberikan rambu--rambu bagaimana rambu bagaimana 
membelajarkannya (Materi Pokok, Pengalaman membelajarkannya (Materi Pokok, Pengalaman 
Belajar, Alokasi Waktu dan Sumber Bahan)Belajar, Alokasi Waktu dan Sumber Bahan)

Mkn PMkn P

KONSEP SILABUSKONSEP SILABUS

Garis besar, ringkasan, ikhtisar, pokokGaris besar, ringkasan, ikhtisar, pokok--pokok pokok 
isi/materi pembelajaranisi/materi pembelajaran

Menjawab pertanyaan apa yang harus dipelajari Menjawab pertanyaan apa yang harus dipelajari 
(Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar)(Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar)

rambu bagaimana rambu bagaimana 
membelajarkannya (Materi Pokok, Pengalaman membelajarkannya (Materi Pokok, Pengalaman 
Belajar, Alokasi Waktu dan Sumber Bahan)Belajar, Alokasi Waktu dan Sumber Bahan)
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PP NO 19 TAHUN 2005 
Pasal 20 tentang 

Perencanaan proses pembelajaran 
meliputi Silabus dan R
Pelaksanaan Pembelajaran yang memuat 
sekurang-kurangnya Tujuan 
pembelajaran, Materi ajar, Metode 
pengajaran, Sumber belajar, dan 
Penilaian hasil belajar

Mkn P-Kur IPS

PP NO 19 TAHUN 2005 
Pasal 20 tentang RPP

Perencanaan proses pembelajaran 
Rencana 

embelajaran yang memuat 
kurangnya Tujuan 

pembelajaran, Materi ajar, Metode 
pengajaran, Sumber belajar, dan 
Penilaian hasil belajar
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PRINSIP 
PENYUSUNAN SILABUS

 Ilmiah, sesuai kondisi siswa, 
sistematis

 Relevansi, konsistensi, dan 
adekuasi (kecukupan antar 
komponen silabus) 

Mkn P-Kur IPS

PENYUSUNAN SILABUS

Ilmiah, sesuai kondisi siswa, 

Relevansi, konsistensi, dan 
adekuasi (kecukupan antar 
komponen silabus) 
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KOMPONEN SILABUS 
VERSI KTSP 2006

1. Standar Kompetensi
2. Kompetensi Dasar 
3. Materi Pokok/Pembelajaran
4. Kegiatan Pembelajaran
5. Indikator
6. Penilaian
7. Alokasi Waktu
8. Sumber Belajar

Mkn P-Kur IPS

KOMPONEN SILABUS 
VERSI KTSP 2006

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu
Belajar
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PERTEMUAN 

RPP MAPEL GEOGRAFI
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PERTEMUAN - XV

MAPEL GEOGRAFI
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Komponen RPPKomponen RPP
 Sebagai pengembangan

Silabus
 Komponen RPP terdiri

1. Identitas mata pelajaran
2. Kompetensi dasar
3. Materi pokok/penggalan
4. Indikator ketercapaian
5. Kegiatan pembelajaran
6. Penilaian.
7. Sumber bahan / referensi

Mkn P-Kur IPS

Komponen RPPKomponen RPP
pengembangan lebih lanjut dari

terdiri atas:
pelajaran.

dasar.
penggalan materi.

ketercapaian kompetensi.
pembelajaran.

referensi
112Kur IPS



PERTEMUAN 

UJIAN AKHIR SEMESTER

113

PERTEMUAN - XVI 

UJIAN AKHIR SEMESTER



MATERI UAS
1. Geografidalam Struktur Kurikulum
2. KTSP Sebagai Model Kurikulum

Indonesia 
3. Materi, Metode dan Media 
4. Silabus Mapel Geografi
5. RPP Mapel Geografi 

Mkn. LPPMP. Desjar

MATERI UAS
Kurikulum

Kurikulum Nasional di 

Media Pembeajaran Geografi
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