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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kurikulum 

Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan kaitannya 

dengan kurikulum. Kurikulum sangatlah penting karena kurikulum dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2.1.1. Pengertian Kurikulum 

Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu cucere yang 

kemudian berubah wujud menjadi kata benda curriculum. Menurut 

Slameto (2013:2), kurikulum dalam dunia pendidikan mempunyai arti 

(dalam arti sempit/tradisional) adalah sejumlah mata pelajaran di sekolah 

atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapat ijasah atau 

naik tingkat. pengertian lain mengenai kurikulum. Dakir (2010:3) 

berpendapat bahwa kurikulum ialah suatu program pendidikan yang 

berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, 

direncanakan dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma 

yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi 

tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 
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2.1.2. Fungsi Kurikulum 

Terdapat tujuh fungsi kurikulum menurut Slameto (2013:3) yaitu :  

1. Kurikulum dan tujuan pendidikan  

Tujuan pendidikan merupakan arah dari titik air dari setiap 

aktifitas manusia yang bernilai dari pendidikan. Tujuan 

pendidikan mempunyai jenjang mulai dari yang tinggi yaitu 

yang tujuan umum pendidikan sampai pada tujuan yang paling 

rendah (perubahan perilaku) yang diharapkan setelah program 

proses belajar mengajar. 

2. Kurikulum dan anak 

Kegiatan dan pengalaman yang akan disajikan kepada murid 

dibawah bimbingan sekolah atau guru. Kegiatan dan 

pengalaman itu meliputi bidang pengetahuan, nila-nilai, dan 

keterampilan tertentu, fisik, psikis, moral dan keagamaan. 

3. Kurikulum dan guru 

Guru adalah pelaksana kurikulum di sekolah yang berisi jenis-

jenis program petugas pelaksanaan dan alat-alat perlengkapan. 

4. Kurikulum dan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai supervisor dan administrator serta 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum di sekolah. 

Fungsi kurikulum di sekolah diantaranya pedoman dalam 
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pelaksanaan fungsi supervisor untuk memperbaiki situasi 

belajar, menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar 

dan memperbaiki situasi belajar anak yang lebih baik, dan 

sebagainya. 

5. Kurikulum dan orangtua 

Pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah, orang tua dan 

masyarakat. Fungsi kurikulum bagi orang tua diantaranya 

memberikan bantuan kepada orang tua murid untuk ikut serta 

dalam memberikan sumbangan dan bantuan guna memajukan 

bantuan. 

6. Kurikulum dan jenjang sekolah diatasnya   

Salah satu prinsip kurikulum adalah berkesinambungan. Dalam 

hal ini kurikulum dapat mengontrol dan memelihara 

kesinambungan proses pendidikan.  

7. Kurikulum dan masyarakat 

Sekolah merupakan salah satu pranata social yang bertujuan 

untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan peserta didik. 

Itulah sebabnya, sekolah sebagai bagian integral dari 

masyarakatnya harus mampu untuk menyesuaikan di 

masyarakatnya. 
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2.2. Kurikulum 2013 

Dengan adanya perubahan jaman dan perkembangan peserta didik, 

maka diperlukan adanya perubahan kurikulum yang lebih memadai dan 

mampu mengikuti perkembangan zaman dan peserta didik tersebut. Maka, 

muncullah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mulai diterapkan pada bulan Juli 

tahun 2013. Kurikulum ini lebih memusatkan pembelajaran pada siswa yang 

aktif. 

2.2.1. Tujuan Kurikulum 2013 

Dalam Permediknas Nomor 70 Tahun 2013 Lampiran I, 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. 

2.2.2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum dalam Dokumen Kurikulum 2013,  

didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:  

1. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan  

merupakan daftar mata  pelajaran. Atas dasar prinsip tersebut 

maka kurikulum sebagai  rencana adalah rancangan untuk 
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konten pendidikan yang harus dimiliki oleh  seluruh peserta 

didik setelah menyelesaikan pendidikannya disatu satuan atau  

jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai proses adalah 

totalitas pengalaman belajar peserta didik  disatu satuan atau 

jenjang pendidikan untuk  menguasai konten pendidikan yang 

dirancang dalam rencana.  Hasil belajar adalah perilaku peserta  

didik  secara  keseluruhan  dalam  menerapkan  perolehannya  

di masyarakat.  

2. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan 

pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah mengenai Wajib Belajar 

12 Tahun maka Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi 

dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus 

dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan 

selama 12 tahun. Selain itu sesuai dengan fungsi dan tujuan 

jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta 

fungsi dan tujuan dari masing-masing satuan pendidikan pada 

setiap jenjang pendidikan maka pengembangan kurikulum 

didasarkan pula atas Standar Kompetensi Lulusan pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah serta Standar Kompetensi 

satuan pendidikan. 
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3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh 

pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, 

keterampilan berpikir, dan  keterampilan psikomotorik yang 

dikemas dalam berbagai mata pelajaran.  Kompetensi yang 

termasuk pengetahuan dikemas secara khusus dalam satu mata 

pelajaran. Kompetensi yang termasuk sikap dan ketrampilan 

dikemas dalam setiap mata pelajaran dan bersifat lintas mata 

pelajaran  dan diorganisasikan dengan memperhatikan prinsip 

penguatan (organisasi  horizontal) dan keberlanjutan 

(organisasi vertikal) sehingga memenuhi prinsip akumulasi 

dalam pembelajaran. 

4. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, 

keterampilan  dan pengetahuan yang dirumuskan dalam 

kurikulum berbentuk Kemampuan Dasar dapat dipelajari dan 

dikuasai setiap peserta didik (mastery  learning)  sesuai dengan 

kaedah kurikulum berbasis kompetensi. 

5. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam 

kemampuan dan minat. Atas dasar prinsip perbedaan 

kemampuan individual peserta didik kurikulum memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki tingkat 

penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam  sikap,  
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keterampilan dan pengetahuan). Oleh  karena  itu  beragam  

program  dan  pengalaman belajar disediakan sesuai dengan 

minat dan kemampuan awal peserta didik. 

6. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, 

dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum  

dikembangkan  berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada 

pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. 

7. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum 

dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, 

budaya, teknologi, dan seni  berkembang secara dinamis. Oleh 

karena itu konten kurikulum harus selalu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan  seni; 

membangun rasa ingin tahu dan kemampuan bagi peserta didik  

untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat hasil-hasil 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. 

Pendidikan tidak boleh memisahkan peserta didik dari 

lingkungannya dan pengembangan  kurikulum didasarkan 

kepada prinsip relevansi pendidikan dengan  kebutuhan dan 

lingkungan hidup. Artinya, kurikulum memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari 
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permasalahan di  lingkungan masyarakatnya sebagai konten 

kurikulum dan kesempatan  untuk mengaplikasikan yang 

dipelajari di kelas dalam kehidupan di masyarakat. 

9. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang 

berlangsung sepanjang hayat.  Pemberdayaan peserta didik 

untuk belajar sepanjang hayat dirumuskan  dalam sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan dasar yang dapat digunakan  

untuk mengembangkan budaya belajar. 

10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan 

nasional  dan kepentingan daerah untuk membangun 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kepentingan nasional dikembangkan melalui  penentuan 

struktur kurikulum, Standar Kemampuan/SK dan Kemampuan  

Dasar/KD serta silabus. Kepentingan daerah dikembangkan 

untuk  membangun manusia yang tidak tercabut dari akar 

budayanya dan mampu  berkontribusi  langsung  kepada 

masyarakat di sekitarnya. Kedua kepentingan ini saling 

mengisi dan memberdayakan keragaman dan kebersatuan yang 

dinyatakan dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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11. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan 

memperbaiki pencapaian kompetensi.  Instrumen  penilaian  

hasil  belajar  adalah  alat  untuk  mengetahui kekurangan yang 

dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. 

Kekurangan tersebut harus segera diikuti dengan proses 

perbaikan terhadap kekurangan dalam aspek hasil belajar  yang 

dimiliki seorang atau sekelompok peserta didik. 

2.2.3. Strategi Implementasi Kurikulum 2013 

Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah 

dengan pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.  

1. Pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan 

kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum.  

2. Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi 

pelaksanaan kurikulum secara nasional.  

3. Pemerintah propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait.  

4. Pemerintah kabupaten / kota bertanggungjawab dalam memberikan 

bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam 

melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait. 

Implementasi kurikulum dilengkapi dengan buku panduan, buku 

pedoman ditujukan untuk guru dan siswa. Buku pedoman ini diterbitkan 

oleh pemerintah. Hal ini sebagai salah satu cara untuk meringankan beban 
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orang tua karena orang tua tidak perlu lagi untuk membeli buku bagi 

siswa. Selain itu, penerbitan buku pedoman oleh pemerintah memberikan 

jaminan terhadap kualitas isi/bahan ajar dan penyajian buku serta bahan 

bagi pelatihan guru dalam keterampilan melakukan pembelajaran dan 

penilaian pada proses serta hasil belajar peserta didik. 

Implementasi kurikulum juga memerlukan pendidik yang memadai, agar 

pendidik memiliki kemampuan yang memadai maka diadakan pelatihan. Strategi 

pelatihan melatih calon pelatih (Master Trainer) yang terdiri atas unsur-unsur, 

yaitu Dinas Pendidikan, Dosen, Widyaiswara, guru inti nasional, pengawas dan 

kepala sekolah berprestasi. Langkah berikutnya adalah melatih master teacher 

yang terdiri dari guru inti, pengawas dan kepala sekolah.  Pelatihan yang bersifat 

masal dilakukan dengan melibatkan semua guru kelas dan guru mata pelajaran di 

tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. 

2.2.4. Struktur Kurikulum SMA 

Perubahan dan pengembangan kurikulum pada SMA / SMK 

dilakukan untuk mengikuti perubahan dan perkembangan jaman agar 

peserta didik mampu bersaing di masa depan. Berikut adalah tabel 

perubahan dan pengembangan kurikulum SMA / SMK yang dikaji 

perbedaannya dengan KTSP 2006 : 

Tabel 2.1. Tabel Perubahan dan Pengembangan Kurikulum SMA / SMK 
di Indonesia yang Dikaji Perbedaannya dengan KTSP 2006 

 



21 
 

KTSP 2006 Kurikulum 2013 Status 

Mata pelajaran tertentu 

mendukung kompetensi 

tertentu. 

Tiap mata pelajaran mendukung 

semua kompetensi (sikap, 

keterampilan, pengetahuan) dengan 

penekanan yang berbeda 

Benarnya  

Mata pelajaran 

dirancang berdiri sendiri 

dan memiliki 

kompetensi dasar 

sendiri 

Mata pelajaran dirancang terkait satu 

dengan yang lain dan memiliki 

kompetensi dasar yang diikat oleh 

kompetensi inti tiap kelas 

Benarnya 

Bahasa Indonesia 

sebagai pengetahuan 

Bahasa Indonesia sebagai alat 

komunikasi dan carrier of knowledge 

Idealnya  

Tiap mata pelajaran 

diajarkan dengan 

pendekatan yang 

berbeda 

Semua mata pelajaran diajarkan 

dengan pendekatan yang sama, yaitu 

pendekatan saintifik melalui 

mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, mengkomunikasikan. 

Idealnya 

Untuk SMA ada 

penjurusan sejak kelas 

XI 

Tidak ada penjurusan SMA. Ada mata 

pelajaran wajib, peminatan, antar 

minat, dan pendalaman minat. 

Idealnya 

SMA dan SMK tanpa SMA dan SMK memiliki mata Baiknya  
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kesamaan kompetensi pelajaran wajib yang sama terkait 

dasar-dasar pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap 

Penjurusan di SMK 

sangat detail (sampai 

keahlian) 

Penjurusan di SMK tidak terlalu 

detail (sampai bidang studi), di 

dalamnya terdapat pengelompokan 

peminatan dan pendalaman 

Baiknya 

 

Sumber : Mulyasa E, 2013, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, Remaja 
Rosdakarya, Bandung. 

 

2.2.5. Dasar Pertimbangan Penetapan Struktur Kurikulum 2013 

1. Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, 

pengetahuan, keterampilan) 

2. Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan 

memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti 

tiap kelas. 

3. Bahasa Indonesia sebagai penghela maple lain (sikap dan 

keterampilan bahasa) 

4. Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama 

(saintifik) melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dll 

5. Bermacam jenis konten pembelajaran di ajarkan terkait dan 

terpadu satu sama lain (cross curriculum atau integrated 
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curriculum), konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan 

dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. 

6. Tematik integratif untuk kelas I – IV SD 

7. TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai 

media pembelajaran mata pelajaran lain. 

8. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of 

knowledge 

9. Tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, 

permintaan, antar minat dan pendalaman minat. 

10. SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama 

terkait dasar – dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

11. Penjurusan di SMK tidak terlalu detil (sampai bidang studi), 

didalamnya terdapat pengelompokkan peminatan dan 

pendalaman. 

 

2.3 Pengintegrasian TIK ke dalam Mata Pelajaran Lain  

Dalam dasar pertimbangan penetapan struktur kurikulum 2013 

disebutkan bahwa TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai 

media pembelajaran mata pelajaran lain. Pengintegrasian TIK dalam proses 

pembelajaran telah diperkenalkan pertama kali oleh Mishra dan Koehler pada 

tahun 2005 dengan konsep TPCK (Technology Pedagogy Content 

Knowledge). Mereka mendiskusikan TPCK sebagai kerangka kerja guru / 
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pendesain dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. TPCK sendiri 

muncul dalam teknologi pembelajaran yang dipelopori oleh Schulman (1986) 

dengan berdasarkan pada model PCK (Pedagogy Content Knowledge).  

Menurut Misra dan Koehler (2008), ada tiga komponen pengetahuan 

penting yang harus dimiliki pendidik yakni penguasaan materi bidang studi 

sesuai kualifikasi dan kompetensinya yang termaktup dalam kurikulum, 

pedagogi, dan teknologi. Mereka menggambarkannya sebagai satu kesatuan 

yang saling terkait satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 

yang tidak mengenal jarak, tempat, dan waktu dimana penguasaan TIK tidak 

bisa ditawar terutama bagi seorang guru.  

Guru sebagai agen perubahan dan pembaharuan wajib mengubah pola 

pikir secara serius dan signifikan. Sejalan dengan pergeseran pola pikir 

tersebut guru wajib membekali diri dengan pendekatan baru yaitu memiliki 

kemampuan menguasai TIK dalam melaksanakan kurikulum ini. Bagi guru, 

TPCK dapat dijadikan pilar utama dalam membekali dan mengembangkan 

diri serta inovasi dalam kemampuan mengintegrasikan TIK dalam proses 

pembelajaran dapat membantu memecahkan persoalan peserta didik agar 

lebih mudah memahami materi yang tertuang dalam kurikulum dan 

memperbaiki proses pembelajaran untuk menumbuhkan pembelajaran aktif 

yang berpusat pada siswa. Dengan pertimbangan tersebut, pengintegrasian 

TIK ke dalam mata pelajaran merupakan langkah besar yang diambil oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. 
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2.3.1. Konsep TPACK 

 

Gambar 2.1 Konsep TPACK  

Sumber : www.tpack.org 

Konsep dasar TPCK atau TPACK (Mishra dan Koehler. 2008) 

lebih menekankan hubungan materi pelajaran, pedagogi, dan teknologi. 

Interaksi ketiga komponen tersebut mempunyai kekuatan dan daya tarik 

yang menyebabkan pergeseran semula dari pembelajaran berpusat pada 

guru bergeser menjadi pembelajaran berpusat pada siswa. TPCK sebagai 

kerangka kerja guru / pendesain dalam pengintegrasian TIK ke dalam 

pembelajaran yang menekankan hubungan-hubungan antara teknologi, 
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pendekatan pedagogi, dan isi kurikulum yang berinteraksi satu sama lain 

yang menghasilkan pembelajaran berbasis TIK. 

Skema TPCK terdapat hubungan-hubungan yang salin beririsan 

antara materi / Content (C), pedagogi / Pedagody (P), teknologi / 

Technology (T). Selanjutnya C menjadi Content Knowledge (CK), P 

menjadi Pedagogy Knowledge (PK), dan T menjadi Technology 

Knowledge (TK). 

Content Knowledge (CK) yaitu pengetahuan tentang materi 

pelajaran yang akan dipelajari. Pedagogy Knowledge (PK) yaitu 

pengetahuan terkait dengan teori dan praktik belajar dan mengajar yang 

mencakup tujuan, proses, metode pembelajaran, penilaian, dan strategi 

lainnya. Technology  Knowledge (TK) yaitu pengetahuan tentang dasar-

dasar teknologi yang dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran. 

Mishra menekankan bahwa pengetahuan dasar, pengetahuan teknologi 

serta terampil dalam menggunakannya mendukung pemahaman materi 

pelajaran yang dipelajari. Lebih jauh, penguasaan teknologi inilah 

merupakan tuntutan siswa abad 21. 

Pedagogy Content Knowledge (PCK) mencakup interaksi dan 

terjadinya irisan antara pedagogi (P) dan materi pelajaran (C).  Menurut 

Schulman (1986) dalam Koehler (2009) bahwa PCK merupakan konsep 
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tentang pembelajaran yang menghantarkan materi pelajaran yang tertuang 

dalam kurikulum. Model pembelajarannya diharapkan menghantarkan 

siswa menjadi efektif.  

Technology Content Knowledge (TCK) termasuk dalam 

pemahaman teknologi dan mata pelajaran yang dapat membantu serta 

mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Misalnya orang yang ahli 

dibidang TIK hanya diposisikan sebagai orang yang ahli dalam TIK, 

padahal ahli TIK sangat dibutuhkan untuk mempermudah dalam 

memahami materi pelajaran. 

Technology Pedagogy Knowledge (TPK) merupakan serangkaian 

pemahaman bagaimana perubahan pembelajaran terjadi dengan 

memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran 

yang aktif dan dapat membantu serta mempermudah materi pelajaran. 

Hadirnya TIK dalam pembelajaran dapat secara optimal untuk membuka 

wawasan siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang bersifat 

mikroskopik, abstrak, dan kompleks. Disinilah peran TIK dapat diartikan 

sebagai sumber belajar siswa. Untuk itu, para pengembang pembelajaran 

dan guru dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam 

pembelajaran.  
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Technology Pedadgogy Content Knowledge (TPCK) merangkum 

suatu rangkaian dalam pembelajaran dimana kemampuan penguasaan 

teknologi secara integrasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain dari 

komponen-komponen penyusunnya yaitu (C), (P), dan (K). TPCK 

merupakan multi interaksi antar komponen yaitu materi pelajaran, 

pedagogi, dan teknologi unik dan sinergis berbasis TIK.  

Menurut Mishra dan Koehler (2008), tahapan pengembangan 

TPCK ini didasarkan pada konsep integrasi adalah merupakan keterlibatan 

berbagai domain yang dapat mensupport guru dalam pembelajaran 

berbasis teknologi. Anggapan bahwa struktur pengetahuan sangat terkait 

dengan deklaratif (siswa tahu apa yang dipelajari), prosedur (bagaimana 

mengetahuinya), skematik (mengaitkan antara deklaratif dan prosedur), 

dan strategi (pengetahuan tentang kapan, dimana, dan bagaimana domain 

secara khusus terkait dengan tujuan pembelajaran).  

TPCK memiliki keunggulan dibandingkan konsep PCK yaitu 

faktor penentunya TPCK semua komponennya terintegrasi dengan TIK. 

Dengan demikian, TPCK memberi sumbangan yang amat besar terhadap 

perubahan dan paradigma pembelajaran. 
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2.4 Peran dan Tugas Guru TIK dalam Kurikulum 2013 

Sebelum kurikulum 2013 mulai diimplementasikan di seluruh sekolah 

di Indonesia, guru-guru TIK menolak kurikulum tersebut diterapakan dengan 

alasan peran dan tugas guru TIK di sekolah menjadi tidak jelas. Karena TIK 

dalam kurikulum tersebut telah berubah dari yang semula mata pelajaran 

menjadi media pembelajaran bagi mata pelajaran lain. TIK telah 

diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain sehingga guru TIK tidak 

mempunyai waktu untuk mengajar. Hal ini menyebabkan guru TIK menjadi 

tidak jelas nasibnya. Apakah guru TIK tetap mengajar padahal dalam 

kurikulum tersebut, TIK sudah diintegrasikan.  Apabila tidak mengajar, guru 

TIK mempunyai peran dan tugas apa dalam kurikulum tersebut.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementrian Pendidikan 

Nasional mengeluarkan Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran 

dan Tugas Guru TIK/KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013. Isi dalam 

Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :  

PERAN, KEWAJIBAN, DAN HAK 

Pasal 3 

1. Guru TIK dan guru KKPI dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

difungsikan menjadi Guru TIK. 

2. Guru TIK berperan sebagai berikut: 
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a. membimbing peserta didik pada SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan 

menengah. 

b. memfasilitasi sesama guru pada SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK, atau yang sederajat dalam menggunakan 

TIK untuk persiapan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah; 

dan  

c. memfasilitasi tenaga kependidikan pada SMP/MTs, 

SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam 

mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis 

TIK. 

Pasal 4  

1. Guru TIK berkewajiban: 

a. membimbing peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencari, 

mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan 

data dan informasi dalam berbagai cara untuk 

mendukung kelancaran proses pembelajaran; 

b. memfasilitasi sesama guru SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencari, 
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mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan 

data dan informasi dalam berbagai cara untuk 

persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran; 

dan 

c. memfasilitasi tenaga kependidikan SMP/MTs, 

SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk 

mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis 

TIK. 

2. Beban kerja guru TIK melakukan pembimbingan paling sedikit 

150 (seratus lima puluh) peserta didik pertahun pada 1 (satu) 

atau lebih satuan pendidikan. 

3. Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

secara: 

a. klasikal atau kelompok belajar; dan/atau  

b. individual 

Pasal 5 

Guru TIK sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan telah melaksanakan 

beban dan kewajiban kerja berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
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Pasal 6 

1. Guru TIK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

pelaksanaan pembimbingan dan pelayanan TIK terhadap 

peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. 

2. Guru TIK melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada 

peserta didik pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau 

yang sederajat dalam rangka: 

a. mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta 

menyebarkan data dan informasi dalam rangka untuk 

mendukung kelancaran proses pembelajaran; dan 

b. pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan 

kebutuan , potensi, bakat, minat, dan kepribadian 

peserta didik di sekolah/madrasah dengan 

memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk 

mengeksplorasi sumber belajar. 

3. Guru TIK melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada 

sesama guru pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau 

yang sederajat dalam rangka:  

a. pengembangan sumber belajar dan media 

pembelajaran; 

b. persiapan pembelajaran; 
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c. proses pembelajaran; 

d. penilaian pembelajaran; dan 

e. pelaporan hasil belajar. 

4. Guru TIK melaksanakan fasilitasi kepada tenaga kependidikan 

pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat 

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem 

manajemen sekolah. 

Pasal 7 

Rincian kegiatan guru TIK dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai berikut: 

a. menyusun rancangan pelaksanaan layanan dan bimbingan TIK; 

b. melaksanakan layanan dan bimbingan TIK pertahun; 

c. menyusun alat ukur/ lembar kerja program layanan dan 

bimbingan TIK; 

d. mengevaluasi proses dan hasil layanan dan bimbingan TIK; 

menganalisis hasil layanan dan bimbingan TIK; 

e. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dengan memperbaiki 

layanan dan bimbingan TIK; 

f. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; 
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g. membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler; 

h. membimbing guru dalam penggunaan TIK; 

i. membimbing tenaga kependidikan dalam penggunaan TIK; 

j. melaksanakan pengembangan diri ; dan 

k. melaksanakan publikasi ilmiah  dan/atau membuat karya 

inovatif. 

2.4.1. Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

Dalam kurikulum 2013, dinyatakan bahwa Kompetensi Inti (KI) 

merupakan terjemahan atau operasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki siswa yang telah 

menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang 

pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang 

dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

(afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik 

untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. 

Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang 

antara pencapaian hard skills dan soft skills. Pendidikan Prakarya dan 

Kewirausahaan dapat dikategorikan dalam dua bagian besar, sebagai hard 

skill-nya aalah prakarya dan soft skill-nya adalah kewirausahaan. Mata 

pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan khususnya untuk kelas X dan XI di 

jenjang Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat baik jurusan IPA, 
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IPS, Bahasa maupun Agama disesuaikan dengan potensi sekolah, daerah 

setempat. Karena sifat mata pelajaran ini menyesuaikan dengan kondisi 

dan potensi yang ada di daerah tersebut.  

Penyesuaian ini berangkat dari pemikiran ekonomis, budaya dan 

sosiologis. Oleh karenanya bisa merupakan pilihan alternatif, dengan 

minimal 2 materi atau bahan ajar yang disediakan. Namun demikian 

sedapat mungkin dilaksanakan berdasarkan kebutuhan utama daerah 

tersebut, agar membekali secara keteknikan maupun wawasan ide yang 

berasal dari teknologi kearifan lokal. Dasar teknologi dan estetika lokal ini 

mempnyai nilai etnik dan niklai keterjualan, oleh karenanya 

dikembangkan berdasarkan sistem teknologi terbarukan sehingga 

memperoleh efektivitas dan efisiensi. 

Adapun bidang lingkup materi pelajaran prakarya dan wirausahaan 

1. Kerajinan Tangan 

Kerajinan tangan dikaitkan dengan nilai pendidikan 

diujudkan dalam prosedur pembuatan. Prosedur memproduksi 

dilalui dengan berbagai tahapan dan beberapa langkah yang 

dilakukan oleh beberapa orang. Kinerja ini menumbuhkan 

wawasan, toleransi sosial serta social corporateness memulai 

pemahaman karya orang lain. 
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Pembuat pola menggambarkan di atas dikerjakan oleh 

perancang gambar dilanjutkan dengan pewarnaan sesuai 

dengan warna lokal (kearifan lokal) merupakan proses 

berangkai dan membutuhkan kesabaran dan ketelitian serta 

penuh toleransi. Jika salah seorang membuat kesalahan maka 

hasil akhir tidak akan seperti yang diharapkan oleh pembuat 

pola dan motif hiasnya.  

Prosesdur semacam ini memberikan nilai edukatif jika 

dilaksanakan di sekolah. Kerajinan tangan yang diproduksi 

maupun direproduksi dikemasulang dengan sistem teknologi 

dan ekosistem agar efektif dan efisien berdasarkan potensi 

lingkungan yang ada.  

2. Rekayasa 

Rekayasa yang diartikan usaha memecahkan permasalahan 

kehidupan sehari-hari dengan berpikir rasional dan kritis 

sehingga menemukan kerangka kerja yang efektif dan efisien. 

Pengertian teknologi erat sekali dengan pembelajaran mandiri, 

seperti menggoreng daging dengan lemaknya sendiri.  

Oleh karenanya, konsep teknologi untuk mengembangkan 

diri dengan kemampuan yang diperoleh dari belajar tersebut. 

Kata ‘rekayasa’ merupakan terjemahan bebas dari kata 

engineering yaitu perancangan dan rekonstruksi benda atau 
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pun produk untuk memungkinkan penemuan produk baru yang 

lebih berperan dan kegunaan.  

3. Budidaya 

Manfaat edukatif budidaya ini adalah pembinaan perasaan, 

pembinaan kemampuan memahami pertumbuhan dan 

menyatukan dengan alam (echosystem) menjadi anak dan 

tenaga kerja yang berpikir sistematis namun manusiawi dan 

kesabaran. Hasil budidaya tidak akan dapat dipetik dalam 

waktu singkat melainkan membutuhkan waktu dan harus 

diawasi dengan penuh kesabaran. 

Bahan dan perlengkapan teknologi budidaya sebenarnya 

dapat diangkat dari kehidupan sehari-hari yang variatif, karena 

masing-masing daerah mempunyai potensi kearifan yang 

berbeda.  

4. Pengolahan 

Pengolahan artinya membuat, menciptakan bahan dasar 

menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan secara 

maslahat. Pada prinsipnya kerja pengolahan adalah mengubah 

benda mentah menjadi produk matang dengan mencampur, 

memodifikasi bahan tersebut. 

Oleh karenanya kerja pengolahan menggunakan desain 

system, yaitu mengubah masukan menjadi keluaran sesuai 
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dengan rancangan yang dibuat. Sebagai contoh: membuat 

makanan atau memasak makanan; kinerja ini membutuhkan 

desain secara tepat akan tetapi juga membutuhkan perasaan 

terutama rasa lidah dan bau-bauan agar sedap. Kerja ini akan 

melatih rasa, dan kesabaran maupun berpikirapraktis serta 

tepat. Kognisi untuk menghafalkan rasa bumbu, serta racikan 

yang akan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. 

Selain yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 68 Tahun 

2014, Guru TIK/KKPI juga mengajar mata pelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan Rekaya. Dalam seminggu mengajar 2x45 menit per kelas. 

Materi yang diajarkan adalah prakarya dan kewirausahaan yang 

memanfaatkan TIK seperti desain grafis, perfilman, dan lain-lain. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian Dampak Implementasi Kurikulum 2013 

Terhadap Mata Pelajaran TIK dan Pengintegrasiannya ke dalam Mata 

Pelajaran Lain di SMA Negeri kota Salatiga 

 

Implementasi kurikulum 2013 sudah diterapkan secara serentak di 

seluruh jenjang pendidikan di Indonesia mulai tahun ajaran 2014/2015. 

Dalam implementasi tersebut, mata pelajaran TIK diintegrasikan ke dalam 

mata pelajaran lain sebagai sarana pembelajaran.  

Hal ini mengakibatkan dampak terhadap TIK dimana guru yag 

mengampu pelajaran TIK/KKPI di semua jenjang sekolah khawatir 

tentang peran dan tugasnya. Selain itu, pengintegrasian TIK ke dalam 

mata pelajaran lain juga memberikan dampak bagi guru mata pelajaran 

IMPLEMENTASI 

KURIKULUM 2013 

DAMPAK YANG TERJADI 

GURU TIK GURU 

MAPEL 



40 
 

selain TIK yaitu bagaimana teknis pengintegrasian TIK ke dalam mata 

pelajaran yang diampu dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran 

sehingga pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang lebih menekankan 

pembelajaran pada siswa aktif dapat terlaksana. 

 

 

 

 

 


