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Kurikulum berasal dari kata Curir (pelari) dan Curere
(tempat berpacu), diartikan sebagai jarak yang harus
ditempuh oleh seorang pelari mulai dai start sampai
finish untuk memperoleh medali penghargaan
(Susilana dalam Dahlan, 2011). Dalam dunia pendidikan
diaplikasikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang
harus ditempuh siswa dari awal sampai akhir program
pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam
bentuk ijazah.



“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 Tahun 2013

Click to add TextWABAH COVID-19 SEHINGGA PELATIHAN TIDAK 
BISA OFLINEProf. Dr. S. Nasution, M.A

Dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan

Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum

adalah serangkaian rencana yang disusun demi

melancarkan proses belajar-mengajar.

Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan

tanggung jawab lembaga pendidikan dan para

pengajar di lembaga tersebut.

Harold B. Alberty (1995) 
Kurikulum adalah semua kegiatan yang 
diberikan kepada siswa dibawah
tanggung jawab sekolah, sehingga
kurikulum tidak dibatasi kegiatan di 
dalam kelas, tetapi mencakup kegiatan
di luar kelas.

kurikulum merupakan kumpulan niat dan 
harapan yang teertuang
dalam bentuk program pendidikan yang 
mana dilaksanakan
oleh guru di sekolah

Dr. H. Nana Sudjana

PENGERTIAN KURIKULUM



Komponen
Kurikulum

PENGERTIAN 
KURIKULUM

TUJUAN

FUNGSI 
KURIKULUM

ISI

STRATEGI/METODE

EVALUASI



FUNGSI 
KURIKULUM

Tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan
sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap
usaha pendidikan, artinya setiap lembaga dan
penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk
manusia yang sesuai dengan rumusan tersebut. Secara
khusus, tujuan pendidikan nasional dituangkan dalam UU
no 20 Tahun 2003, Pasal 3 .

Tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga
pendidikan. Tujuan ini didefinisikan sebagai kualifikasi
yang harus dimiliki dari setiap siswa setelah mereka
menempuh atau menyelesaikan program di suatu
lembaga pendidikan tertentu.

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

TUJUAN INSTITUSIONAL
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Isi atau materi merupakan pengalaman yang akan diberikan
kepada siswa selama mengikuti proses pembelajaran.

ISI MATERI

ISI program
kurikulum
sekolah
dibedakan
menjadi :

1. jenis-jenis Mata Pelajaran yang Diajarkan

Jenis-jenis mata pelajaran yang diajarkan, misalnya
Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan 

sebagainya, dapat digolongkan sebagai isi dari suatu kurikulum

2. Isi Setiap Mata Pelajaran

Disamping jenis-jenis mata pelajaran yang diajarkan, bahan pengajaran dari setiap mata
pelajaran termasuk kedalam pengertian isi kurikulum. Bahan pengajaran setiap mata

pelajaran biasanya diuraikan dalam bentuk pokok bahasan yang dilengkapi dengan sub pokok
bahasan. Bahan pengajaran ini ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan-tujuan yang ingin

dicapai dalam mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu tujuan kurikuler dan tujuan
instruksional





Evaluasi Kurikulum Evaluasi kurikulum digunakan untuk
melihat seberapa baik tingkat keberhasilan suatu
kurikulum dan tindaan apa yang harus dilakukan agar
diperoleh hasil sebagaimana tujuan yang telah
dirumuskan

Evaluasi Kurikulum



Fungsi Kurikulum
Ditinjau dari sudut pandang

Fungsi Bagi Sekolah yang Bersangkutan1
Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan Kurikulum suatu

sekolah pada dasarnya merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan

pendidikan yang diinginkan oleh sekolah yang bersangkutan. b. Sebagai pedoman dalam

mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari Sebagai alat yang berfungsi untuk mencapai

tujuan-tujuan pendidikan, kurikulum suatu sekolah berisi uraian tentang jenis-jenis

program apa yang diselenggarakan di sekolah tersebut, bagaimana menyelenggarakan

setiap jenis program, siapa yang bertanggung jawab didalam penyelenggaraannya dan

perlengkapan apa yang dibutuhkan

Fungsi bagi Sekolah pada Tingkatan di Atasnya1
a. Pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan

b. Penyiapan tenaga pengaja



Fungsi bagi Masyarakat dan Pemakai Lulusan Sekolah3
a. Ikut memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang

membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua/masyarakat.
b. Ikut memberikan kritik/saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan program

pendidikan di sekolah, agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat/lapangan kerja.

Fungsi bagi Masyarakat dan Pemakai Lulusan Sekolah
4

a. Ikut memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang
membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua/masyarakat.

b. Ikut memberikan kritik/saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan program
pendidikan di sekolah, agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat/lapangan kerja.















Thank you

Yang terbaik di antara kamu adalah mereka
yang memiliki perilaku terbaik

dan karakter terbaik." 
- Sahih Bukhari -

Ratni Purwasih


