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SUMBER DATA PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Ada tiga sumber data dalam 
pengembangan kurikulum; peserta 
didik, masyarakat, dan ilmu 
pengetahuan.

2. Data peserta didik, meliputi 
demografi, pertumbuhan dan 
perkembangan (fisik dan psikis).perkembangan (fisik dan psikis).

3. Data masyarakat meliputi konteks 
masyarakat dan kultur masyarakat.

4. Data perkembangan ilmu pengetahuan 
meliputi berbagai ilmu pengetahuan 
yang diperlukan, misal; politik, 
psikologi, antropologi, dan lain-
lain.



CIRI-CIRI MASYARAKAT ABAD 21

1. Masyarakat teknologis (informasi 
sebagai sumber ekonomi, 
informasi dinikmati, dan 
informasi untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok hidup).kebutuhan pokok hidup).

2. Masyarakat terbuka

3. Masyarakat madani (civil 
society)



KEBUTUHAN PENDIDIKAN ABAD 21

1. Empat tantangan pendidikan; 
perlunya meningkatkan nilai 
tambah, terjadinya perubahan 
struktur masyarakat, persaingan 
ketat, dan penjajahan teknologi.

2. Empat pilar pendidikan, yaitu 
learning to know, learning to 
do, learning to be, dan learning 
to live together.



Karakteristik dasar Konstruk masyarakat masa depan 

1. Karakter mandiri dan unggul

2. Komitmen pada kemandirian 
dan kebebasan

3. Konflik bukan potensi latent, 
melainkan situasi momental 

1. Moral hukum

2. Penerapan bhinneka tunggal 
ika

3. Sistem sosial berbasis 
masyarakat

Kondisi Masyarakat Indonesia

melainkan situasi momental 
dan lokal

4. Signifikansi bhinneka tunggal 
ika

5. Mencegah stratifikasi sosial 
tak identik dengan perbedaan 
ethnik dan agama

masyarakat

4. Konstruk dasar ekonomi



DATA MASYARAKAT

Konteks masyarakat; 

• Keluarga

• Kelompok bermain

• Masyarakat

• Media massa• Media massa

Aspek-aspek pendidikan;

• Kerja dan liburan

• Lingkungan, energi, dan gaya hidup

• Teknologi

• Nilai-nilai



DATA SISWA

• Perkembangan fisik, yang mencakup 
status kesehatan dan kebutuhan 
fisik secara khusus.

• Perkembangan emosional dan 
sosial.sosial.

• Kebutuhan psikologis.

• Perkembangan intelektual dan 
kreativitas.

• Sifat-sifat kepribadian, yang 
mencakup motivasi dan perilaku. 


