
���

�

Bab II 
Landasan Teori 

A. Pengertian Kurikulum 

Istilah “kurikulum” memiliki berbagai tafsiran 

yang dirumuskan oleh para pakar dalam bidang 

pengembangan kurikulum dari dahulu sampai 

sekarang.Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda antara 

satu dengan yang lainnya sesuai dengan titik berat inti 

dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. 

Kunandar (2010) mendifinisikan: 

 Istilah kurikulum dari bahasa Latin yakni 

“curriculum”, sedang menurut bahasa Prancis “ cuurier” 

artinya “to run“ berlari. Istilah kurikulum pada awalnya 

dipakai dalam dunia olahraga dengan istilah “curriculum“ 

(bahasa Latin), yaitu suatu jarak yang harus ditempuh 

oleh pelari atau kereta dalam perlombaan, dari awal 

sampai akhir. Dari dunia olahraga istilah kurikulum 

masuk ke dunia pendidikan yang berarti sejumlah mata 

kuliah di perguruan tinggi. Kurikulum diartikan 

sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di 

perguruan tinggi yang harus ditempuh dalam mencapai 

suatu ijazah. Dalam kamus ini kurikulum diartikan 

keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu 

lembaga pendidikan (Kunandar, 2010: 122-123). 

Secara terminologis pengertian kurikulum dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu : (1) secara tradisional/ 

sempit, (2)  secara modern/luas. 
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1. Pengertian Kurikulum secara Tradisional atau 
Sempit 

a. Taba (dalam Nasution, 2008:7) mengemukakan 

bahwa: Pada hakikatnya kurikulum merupakan 

suatu cara untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat berpartisipasi sebagai anggota   yang produktif 

dalam masyarakatnya. Tiap kurikulum, bagaimana-

pun polanya selalu mempunyai   komponen-

komponen tertentu, yakni pernyataan tentang tujuan 

dan sasaran, seleksi dan organisasi bahan dan isi 

pelajaran, bentuk dan kegiatan belajar mengajar, dan 

akhirnya evaluasi hasil belajar. 

b. Hutchins (dalam Sanjaya, 2010:4) menyatakan  

“The curriculum should include grammar, reading, 

thetorik and logic, and mathematic, addition at the 

secondary level introduce the great books of the 

western world” kurikulum harus memuat tata 

bahasa, bacaan, retorik dan logika, dan matematik, 

selanjutnya ditingkatan atasnya memperkenalkan 

buku-buku dari dunia barat. 

c. Hasan (dalam Kunandar 2008:142) mendifinisikan 

kurikulum sebagai sesuatu atau rencana tertulis 

mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki 

oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. 

Kurikulum secara tradisional diartikan suatu 

rencana yang terdiri dari beberapa mata pelajaran 

yang bertujuan untuk mempersiapkan dan men-

transformasikan kebudayaan dimasa lampau serta 

penguasaan sejumlah pengetahuan pada peserta 

didik yang sesuai dengan waktu, sehingga dapat 

memperoleh ijazah atau naik kelas. Pengertian 
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kurikulum secara tradisional tentu akan membatasi 

kegiatan dan pengalaman siswa pada situasi belajar 

di dalam kelas, tidak mempertimbangkan 

pengalaman dan kegiatan siswa di luar kelas yang 

bernuansa  edukatif. Pengertian kurikulum seperti 

ini akan ketinggalan zaman, karena perkembangan 

zaman dari hari kehari mengalami perubahan secara 

dinamik.       

 

2. Pengertian Kurikulum secara Modern (Luas) 
a. Ragan (dalam Nasution 2008). Kurikulum adalah 

Seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, 

yakni segala pengalaman siswa di bawah tanggung 

jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi 

bahan pelajaran, tetapi juga meliputi seluruh 

kehidupan dalam kelas, termasuk di dalamnya 

hubungan sosial antara guru dan murid, metode 

mengajar, dan cara mengevaluasi (Nasution 2008:5-

6)    

b. Albertyes dalam Kunandar (2010) dalam bukunya 

“The High School Curriculum”   memandang: 

Kurikulum  sebagai “all of the activities that are 

provide for student by the school”, bahwa kurikulum 

meliputi segala aktivitas siswa yang dilakukan di 

dalam kelas maupun di luar kelas yang berada di 

bawah tanggung jawab sekolah (Kunandar, 

2010:123). 

c. Oliva (dalam Hasan, 2007) mengemukakan bahwa: 

Kurikulum adalah perangkat pendidikan yang 

merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan 

tantangan masyarakat. Tantangan tersebut dapat 
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dikategorikan dalam, berbagai jenjang seperti jenjang 

nasional, lokal, dan lingkungan terdekat (daerah). 

Tantangan tidak muncul begitu saja tetapi 

direkontruksi oleh kelompok orang dan umumnya 

dilegalisasikan oleh pengambil keputusan.  

Rekontruksi tersebut menyangkut berbagai dimensi 

kehidupan dalam jenjang-jenjang tersebut. (Hasan, 

2007:1) 

Pengertian kurikulum secara modern sangatlah 

luas, tidak hanya sebatas pada rencana 

pembelajaran yang diberikan di dalam kelas atau 

lembaga tertentu, melainkan mencakup seluruh 

aktivitas yang diselenggarakan selama masih dalam 

tanggung jawab sekolah, baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Kurikulum secara luas 

meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi 

perkembangan anak seperti kondisi fisik sekolah dan 

sebagainya. 

Kurikulum sebagai suatu rencana sejalan dengan 

rumusan kurikulum menurut undang-undang 

pendidikan yang dijadikan sebagai acuan dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan. Menurut UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dirumuskan bahwa: 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara 

an kegiatan belajar mengajar. Isi dan bahan 

pelajaran adalah susunan dan bahan kajian dan 

pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan 
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satuan pendidikan dalam rangka upaya pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. 

 Secara modern kurikulum merupakan 

pengalaman atau aktivitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Dari kurikulum itulah 

perubahan kemampuan, keterampilan, dan sikap 

peserta didik direncanakan. Pendapat Oliva salah 

satu acuan yang mendasari lahirnya Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sekarang 

sedang dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. 

 

B. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) 

1. Konsep Dasar KTSP 
 Dalam Standar Nasional Pendidikan ( SNP Pasal 1, 

ayat 15) dikemukakan bahwa: KTSP adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-

masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP oleh 

satuan pendidikan dengan memperhatikan dan 

berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar 

yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) (Depdiknas, 2005). 

 KTSP merupakan produk pengembangan 

kurikulum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

serta kepentingan daerah yang beragam, pengembangan 

kurikulum, dirumuskan dalam bentuk  kompetensi. 

Kurikulum berbasis kompetensi didasari teori Kurt 

Lewin (dalam Kolb,1984:17) “Competence centered 

curricula”, suatu konsep kurikulum yang menekankan 

pada pengembangan kemampuan (kompetensi) untuk 
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melakukan tugas-tugas dengan standar performasi 

tertentu, sehingga  hasilnya dapat dirasakan oleh siswa 

berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi 

tertentu. Lewin salah satu perintis pembelajaran 

eksperiential menyatakan dalam catatannya yang paling 

terkenal, “ Tidak ada yang bersifat praktis  seperti 

sebuah teori yang bagus”, diaplikasikan dalam 

pembelajaran eksperiential sebagai berikut: 
 Model pembelajaran eksperiential mengikuti sebuah 

kerangka kerja untuk meneliti dan memperkuat 
hubungan kritis antara pendidikan, pekerjaan, dan 
pengembangan pribadi.Hal ini menawarkan sebuah 
sistem kompetensi untuk menjelaskan tuntutan-
tuntutan pekerjaan dan menyesuaikan tujuan-tujuan 
pendidikan dan menekankan hubungan kritis yang 
dapat dikembangkan antara ruang kelas dan dunia 
nyata dengan metode-metode eksperiential. Hal ini 
menggambarkan tempat kerja sebagai sebuah  
lingkungan pembelajaran yang dapat meningkatkan 
dan pendidikan formal dapat membantu 
perkembangan pribadi melalui pekerjaan bermakna 
dan peluang-peluang perkembangan karier. Hal ini 
menekankan peranan dari pendidikan formal di dalam 
pembelajaran seumur hidup dan perkembangan tiap 
individu terhadap potensi utuh mereka sebagai warga 
negara, anggota keluarga, dan kehidupan manusia, 
(Kolb, 1984:4) 

 
 Bertolak dari pendapat Kolb (1984) sekolah harus 

mampu mengembangkan kurikulum sesuai potensinya, 

karena pada hakikatnya KTSP adalah suatu model 

pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Salah satu 

indikator pengembangan kurikulum adalah pengembang 

an pembelajaran dalam rangka membentuk kompetensi 

peserta didik dengan cara memberi makna dan 

merespon ilmu pengetahuan sebelumnya, serta menjalin 

hubungan yang saling menguntungkan dengan 

masyarakat dan lingkungannya. Dalam proses 
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pengembangannya, interaksi berkualitas yang dinamis 

antara kepala sekolah, guru, kurikulum, dan peserta 

didik memainkan peran sangat penting, terutama dalam 

penyesuaian kurikulum dengan tuntutan globalisasi, 

perubahan masyarakat, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan situasi, 

kondisi, dan lingkungan belajar.  

 

2. Landasan Filosofis,  Psikologis, dan Yuridis  
Pengembangan KTSP 

a. Landasan Filosofis. Setiap proses pendidikan 

berangkat dari landasan filosofis yang melatar 

belakangi tentang pandangan hakikat sifat dasar 

manusia. Dengan berbagai pandangan tentang 

manusia akan berpengaruh terhadap konsep 

pendidikan. Konsep KTSP didasarkan pada landasan 

filosofis tentang manusia telah memiliki potensi 

bawaan yang perlu diberikan respon atau 

rangsangan yang tepat sesuai dengan fitrahnya. 

Pendidikan hendaknya menyediakan pengalaman-

pengalaman baru yang dikaitkan dengan 

pengalaman yang dimiliki peserta didik menjadi 

sebuah pengetahuan.  

Pendidikan diarahkan terhadap siswa untuk 

mengembangkan dirinya melalui pengalaman-

pengalaman yang disediakan di sekolah. Oleh karena 

itu, dibutuhkan pendekatan yang kontekstual, 

artinya bahwa pengalaman di luar kelas dibawa ke 

dalam kelas. Proses pembelajaran dapat dilakukan di 

mana saja, kapan saja, asal masih dalam kerangka 

edukatif. Pendidikan memberikan pengalaman 
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kepada siswa melalui bentuk-bentuk perbuatan yang 

melibatkan semua aspek pengetahuan, keterampilan 

dan sikap. Jadi tugas guru adalah menentukan 

pengalaman belajar siswa, memilih strategi 

mengajar, dan menilai tingkat pencapaian 

kompetensi siswa. 

 Sanjaya (2010) menyatakan bahwa: 

KTSP pada hakikatnya berfungsi untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat 

mempertahankan, mengembangkan, dan dapat hidup 

dalam sistem nilai masyarakatnya sendiri. Oleh 

sebab itu dalam proses pengembangan KTSP harus  

mencerminkan sistem nilai yang ada di masyarakat. 

Sistem nilai yang berlaku di masyarakat adalah 

Pancasila, oleh karena itu membentuk manusia 

pancasilais merupakan tujuan dan arah pendidikan. 

Dengan demikian isi kurikulum yang dikembangkan 

harus memuat dan mencerminkan nilai-nilai 

Pancasila (Sanjaya, 2010:45). 

Atas dasar nilai-nilai Pancasila itulah KTSP 

diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan memuat, 

kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan 

penuh tanggung jawab. KTSP  mencakup sejumlah 

kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran, 

sehingga pencapaianya dapat diamati dalam bentuk 

perilaku atau keterampilan peserta didik sekurang-

kurangnya tingkat kompetensi minimal. 

b. Landasan Psikologis. Kurikulum dipandang sebagai 

suatu sistem yang di dalamnya merupakan reaksi 
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terhadap proses yang ditentukan, dengan 

memperhatikan kebutuhan dan minat anak.  

Syamsuddin (2008) mengatakan bahwa: 

Dalam mengembangkan kurikulum siswa selalu 

dijadikan salah satu pokok pemikiran agar dapat 

menguasai kompetensi tertentu, mengubah sikapnya, 

menerima norma-norma, dan menguasai 

keterampilan. Persoalan yang amat penting adalah 

bagaimanakah siswa itu belajar, bagaimanakah 

proses belajar itu berlangsung, dan dalam keadaan 

bagaimanakah belajar itu dapat memberi hasil 

efektif. Dengan demikian kurikulum dapat 

direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif 

sehingga muncul beberapa teori tentang belajar. 

Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa   

kurikulum disusun dengan memperhatikan  

perkembangan pribadi siswa dalam usaha 

memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya. 

Kurikulum disusun dari suatu kesatuan yang utuh, 

pokok-pokok yang diajarkan secara garis besar. 

Selain itu dalam pembelajaran siswa  mampu 

menguasai kompetensi-kompetensi yang telah 

ditetapkan untuk mengembangkan manusia 

seutuhnya. 

 Sukirman (2012) berpendapat: 

Sesuai aliran psikologi behaviorisme dan 

humanistik yang mengandung makna pembelajaran 

yang menekankan pada pengembangan dan 

penguasaan terhadap kompetensi serta menekankan 

pada pengembangan manusia seutuhnya. Dengan 

demikian psikologi behaviorisme dan humanistik 
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inilah yang dijadikan sebagai salah  satu landasan 

(Sukirman: 2012) 

c. Landasan Yuridis KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dilandasi Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dan Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 
Dalam UU 20/2003 dikemukakan bahwa: 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri atas 

standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan 

tenaga kependidikan, sarana  prasarana, 

pengelolaan,  pembiayaan, dan penilaian pendidikan 

yang harus ditingkatkan secara berencana dan 

berkala.  

Selain itu juga dikemukakan bahwa: 

 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan 

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, 

Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, 

Keterampilan/Kejuruan dan Muatan Lokal. 

Dalam PP 19/2005 dikemukakan bahwa: 

KTSP adalah kurikulum operasional yang 

dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL), dan Standar Isi (SI).SKL adalah 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan 

standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang 

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, 

kompetensi mata pelajaran, dan silabus yang harus 
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dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. 

Undang-undang dan peraturan pemerintah di atas 

merupakan landasan yang harus dipenuhi dalam 

menyusun kurikulum KTSP. 

 

3. Pengembangan  KTSP  
Pengembangan KTSP yang beragam mengacu pada 

standar nasional pendidikan untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar 

nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga 

pendidik dan kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, 

dan standar penilaian pendidikan. Dua dari delapan 

standar pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan 

Standar Kompetisi Lulusan (SKL) merupakan acuan 

utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan 

kurikulum. 

UU 20/2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan PP 

19/2005 tentang SNP mengamanatkan: 

Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan 

mengacu pada SI dan SKL, serta berpedoman pada 

panduan  yang disusun oleh BSNP. Selain itu, 

penyusunan KTSP harus mengikuti ketentuan lain yang 

menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 

19/2005. 

KTSP dikembangkan oleh sekolah dan komite 

sekolah berpedoman pada standar isi dan kompetensi 

lulusan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip 
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pengembangan sesuai panduan penyusunan kurikulum 

yang dibuat BSNP. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP 

meliputi: berpusat pada potensi perkembangan serta 

kebutuhan peserta didik dan lingkungan,  beragam dan 

terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan teknologi dan seni, relevan dengan 

kebutuhan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar 

sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan global 

nasional, dan lokal.  

KTSP sebagai revisi  dan pengembangan dari 

beberapa kurikulum yang pernah ada dan telah 

diterapkan di Indonesia, tentunya mempunyai perbedaan 

yang jelas. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada 

tabel berikut: 

 

Tabel. 2.1 

Perubahan Paradigma Kurikulum 
 

Aspek Kurikulum 
lama KTSP 

Siswa 
Kurikulum 
Guru 
Sarana prasarana 
Pembelajaran 
Evaluasi 
Manajemen 

  Supervisi dan    
pengawasan 
Lingkungan 

Pasif 
Subject based 
Instruktur 
Weaknesses 
Pasif learning 
Subject Oriented 
Sentralistik 
Model tagihan 
Cenderung pasif 

Aktif-kreatif-produktif 
Competency based 
Fasilitatif 
Adequate 
Aktif learning 
Compatency 
Desentralistik (MBS) 
Model bimbingan dan   
pemberdayaan 
Kondusif (peduli) 

Sumber : Kunandar, 2007 

 

4. Model Pengembangan KTSP 
Salah satu model pengembangan  yang sering 

digunakan adalah model 4-D, model ini disarankan 
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untuk pengembangan oleh Thiagarajan, Semmel, dan 

Semmel (Trianto,2009:188). Model ini terdiri dari 4 tahap 

pengembangan, yaitu define, design, develop, dan 

disseminate. Atau diadaptasikan menjadi model 4-P, 

yaitu pendifinisian, perancangan, pengembangan, dan 

penyebaran. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah 

ini: 
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Gambar. 2.1 
Model pengembangan perangkat 4-D (Thiagaradjan, 

Semmel, and Semmel, 1974: 6-9) 
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construction 
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Design 
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Penjelasan gambar yang telah disesuaikan dengan fokus 

pelitian: 

a. Tahap Pendifinisian (Define). Tujuan tahap ini adalah 

menetapkan dan mendifinisikan syarat-syarat yang 

diperlukan dalam pengembangan KTSP. Kegiatan 

pada tahap ini adalah melakukan tinjauan proses 

penyusunan KTSP meliputi: pembentukan tim 

penyusun KTSP, kordinasi dengan dinas pendidikan, 

analisis konteks, penyiapan dan penyusunan draf, 

reviu dan revisi draf, finalisasi dan pemberlakuan 

KTSP. Tim penyusun KTSP melibatkan: kepala 

sekolah, guru kelas/bidang studi, konselor sekolah, 

komite sekolah, ahli pendidikan/nara sumber, dan 

dinas pendidikan. Kordinasi dengan dinas pendidikan 

meminta bantuan sebagai nara sumber dalam 

kegiatan menyusun KTSP. Kegiatan mengawali 

penyusunan KTSP, dilakukan melalui rapat 

kerja/lokakarya yang diikuti oleh tim penyusun 

KTSP. Kegiatan analisis konteks meliputi: analisis 

potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di 

sekolah, analisis peluang dan tantangan yang ada di 

masyarakat dan lingkungan sekitar, mengidentifikasi 

standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai 

acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan. 

b. Tahap Perancangan (Design). Tahap ini bertujuan 

merancang pengembangan KTSP, sehingga diperoleh  

contoh model pengembangan yang sesuai dengan 

pedoman pengembangan KTSP yang dikeluarkan 

BSNP. Kegiatan pada tahap ini adalah penyiapan draf 

dan penyusunan draf KTSP. Awal kegiatan penyusun 
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KTSP menyiapkan dan menyusun draf yang 

didasarkan analisis konteks. Kegiatan ini dilakukan 

dalam rapat kerja/lokakarya yang dihadiri oleh tim 

penyusun KTSP. Draf KTSP dikembangkan menjadi 

kelompok: (1) dasar pemikiran, landasan, dan profil 

sekolah, (2) standar kompetensi, (3) struktur 

kurikulum dan pengaturan beban belajar, (4) sistem 

evaluasi dan ketuntasan belajar. 

c. Tahap Pengembangan (Develop). Tujuan dari tahap ini 

untuk menghasilkan draf model pengembangan 

kurikulum yang telah direvisi berdasarkan masukan 

para pakar dan data yang diperoleh dari lapangan. 

Kegiatan pada tahap ini meliputi validasi model 

kurikulum oleh pakar/ahli diikuti dengan revisi. 

Validasi ahli bertujuan untuk memperoleh saran dan 

masukan  untuk merevisi model pengembangan 

KTSP (draf I), sehingga dihasilkan draf II, yang tepat 

dan layak digunakan. 

d. Tahap Penyebaran (Disseminate). Pada tahap ini 

merupakan tahapan penggunaan model 

pengembangan yang telah dikembangkan sesuai 

dengan pedoman pengembangan KTSP yang 

dikeluarkan oleh BSNP, baik di sekolah tempat 

peneliti mengadakan penelitian atau di sekolah lain. 

Namun dalam penelitian ini tahap penyebaran 

(disseminate) belum dilakukan. 

 Bila dicermati keempat model di atas, model 

Thiagarajan nampak lebih terinci dan sistematik. Hal 

ini dapat dilihat dari: (1) setiap tahap telah diuraikan 

dengan jelas kegiatan apa yang harus dilakukan pada 

tahap-tahap tersebut, (2) tahap-tahap pengembangan 
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nya telah tertata sedemikian rupa, sehingga 

mempermudah untuk melakukan proses 

pengembangan dengan mengikuti langkah-langkah 

yang telah ditetapkan. 

 

5. Analisis SWOT sebagai Dasar Strategi Model 
Pengembangan KTSP 

a. Pengertian Strategi. Menurut Hunger&Wheelen: 

(2003:4) Strategi secara umum adalah proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

Menurut Forbes dalam Akdon (2007) menyatakan: 

strategi merupakan tindakan yang bersifat 

inkremental (senantiasa meningkat) dan terus 

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 

pelanggan di masa depan. Untuk mendapatkan 

strategi yang tepat, lembaga pendidikan memerlukan 

pengenalan dan penguasaan terhadap berbagai 

informasi lingkungan strateginya. Lingkungan 

strategis lembaga pendidikan itu akan selalu 

berubah dan mempengaruhi eksistensinya. Karena 

itu, lembaga pendidikan perlu melakukan analisis 

yang cermat terhadap lingkungan strategisnya. 

Analisis ini dimaksudkan untuk mengenali kekuatan 

dan kelemahan internal lembaga serta memahami 

peluang dan ancaman eksternalnya, sehingga 

lembaga dapat melakukan antisipasi terhadap 

perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Selain 
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itu, analisis lingkungan tersebut juga dimaksudkan 

untuk memberikan informasi yang bisa dijadikan 

sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah 

dalam jangka panjang (Akdon, 2007: 129). 

Pendapat di atas memberikan gambaran bahwa 

dengan strategi dapat membantu sekolah dalam 

mengenali lingkungan baik internal maupun 

eksternalnya. Selain itu sekolah dapat mengenali 

kekuatan dan kelemahan serta dapat memahami 

peluang dan ancamannya, sehingga langka-langkah 

yang akan di ambil sesuai informasi yang diterima. 

b. Analisis SWOT Sebagai Alat Untuk Formulasi Strategi. 

Definisi SWOT dalam Wulaningrum (2006) SWOT 

adalah singkatan dari kata Strengths, Weak-nesses, 

Appportunities, and Threats (kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman). SWOT adalah perangkat 

umum yang didesain sebagai alat analisis yang 

selanjutnya analisis itu disebut dengan analisis 

SWOT . Analisis SWOT digunakan sebagai langkah 

awal untuk proses pembuatan keputusan dan 

perencanaan strategis. 

 Selanjutnya  Rangkuti (2006) menyatakan: Dalam 

perencanaan strategis pendidikan, analisis SWOT 

sudah lazim digunakan. Analisis SWOT digunakan 

untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara 

sistematis guna merumuskan strategi organisasi atau 

lembaga. Kerangka berfikir yang melandasi analisis 

SWOT ini adalah mengoptimalkan kekuatan 

(Strengths) dan peluang (opportunities) serta 

meminimalkan kelemahan (weaknesses), dan 

ancaman (threats) yang sedang dialami organisasi 
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atau lembaga itu disebut dengan analisis situasi atau 

lingkungan (Rangkuti, 2006)  

  Komparasi dari hasil analisis lingkungan internal 

dengan eksternal (SWOT) ini akan menghasilkan 

alternatif-alternatif strategi yang sangat sesuai dengan 

posisi yang dimiliki oleh lembaga. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar  bagan di bawah ini: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 2.2 

Bagan Analisis SWOT 

Analisis SWOT memberikan informasi kepada 

pengambil keputusan sebagai dasar pertimbangan dalam 

mengambil keputusan dan tindakan (Sagala, 2007). 

Pendapat dan pernyataan di atas memberikan 

gambaran  bahwa,  analisis SWOT dapat digunakan 

sebagai langkah awal untuk proses pembuatan 

keputusan dan perencanaan strategis. Selain itu analisis 

SWOT juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
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berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan 

strategi organisasi atau lembaga. Analisis SWOT 

berhubungan erat dengan lingkungan internal yang 

menghasilkan kekuatan yang harus digunakan secara 

optimal dan kelemahan yang harus diminimalkan, 

sedang lingkungan eksternal menghasilkan sejumlah 

peluang yang harus dimanfaatkan dan ancaman yang 

harus dicegah atau dihindari. Selanjutnya analisis SWOT 

dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan atau 

menyusun strategi dengan menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang, mengatasi ancaman, dan 

mengurangi atau meminimalkan kelemahan internal. 

Analisis SWOT pengembangan KTSP meliputi: 

(1) Revisi dan pengembangan KTSP. Revisi kurikulum 

untuk menjaga reliabilitas dan validitas kurikulum 

(Muhaimin, 2008:106). Oleh karena itu kurikulum 

perlu dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan 

kualitas pendidikan di sekolah. Revisi dilakukan 

apabila ada perubahan kebijakan pemerintah 

kurikulum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan 

kondisi sekolah dan tuntutan masyarakat. 

Pengembangan kurikulum KTSP untuk selalu 

mengikuti perkembangan teori pendidikan dan 

perkembangan zaman (Muhaimin, 2008:107). 

Kurikulum dikembangkan untuk menjaga agar 

kurikulum yang digunakan sekolah selalu mengarah 

pada tercapainya visi sekolah. 

(2)  Dasar pemikiran, landasan dan profil sekolah. 

Meliputi:  

(a) Visi. Menurut pendapat Helgeson (1996): Visi 

merupakan penjelasan tentang rupa yang 
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seharusnya dari suatu organisasi kalau ia 

berjalan baik. 

Sedangkan Mulyasa (2010) berpendapat: Visi atau 

wawasan adalah suatu pandangan yang 

merupakan kristalisasi dan intisari suatu 

kemampuan (competence), kemampuan (ability), 

dan kebiasaan (Habit efficacy), dalam melihat, 

menganalisis dan menafsirkan (Mulyasa, 2010: 

176).  

 Selanjutnya visi menurut pendapat Sanjaya 

(2008). Visi adalah sasaran akhir yang terukur 

dan realistis sesuai dengan potensi sekolah. Visi 

bukanlah berisi angan-angan yang abstrak 

sehingga sulit dicapai, akan tetapi merupakan 

sasaran yang dirumuskan oleh berbagai 

komponen sekolah yang dapat dijangkau, 

sehingga kurikulum dikembangkan untuk 

mencapai sasaran yang dirumuskan. Dengan 

demikian, visi dirumuskan untuk menjawab “ apa 

yang ingin dicapai oleh sekolah” (Sanjaya, 

2008:155). 

(b) Misi. Menurut pendapat Muhamin (2008). Misi 

adalah suatu tindakan atau upaya untuk 

mewujudkan visi sekolah yang sudah ditetapkan. 

Misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk 

rumusan tugas, kewajiban dan rancangan 

tindakan yang dijadikan arahan untuk 

mewujudkan visi dengan berbagai indikatornya. 

Rumusannya selalu dalam bentuk kalimat yang 

menunjukkan “tindakan,” bukan kalimat yang 
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menunjukkan “keadaan” sebagaimana pada 

rumusan visi  (Muhaimin, 2008: 48). 

(c) Tujuan sekolah. Tujuan pendidikan tingkat 

satuan pendidikan dasar adalah meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 

(Kunandar, 2010: 146). 

Tujuan sekolah menurut Muhaimin (2008). 

Tujuan dirumuskan secara logis, memperhatikan 

sebab akibat, mempunyai indikator pengukuran 

keberhasilan serta dapat diverifikasi keberhasilan 

nya. Cara menyusun tujuan yang baik dapat 

menggunakan kriteria  SMART, yakni S= Specifik 

(sangat jelas kualitas dan kuantitas hendak 

dicapai), M= Measurable (dapat diukur), A= 

Agreed Upon (standar yang disepakati bersama), 

R=Realistic (dapat dilaksanakan), T= Time & Cost 

Framed (mengandung pikiran waktu dan biaya), 

(Muhaimin, 2008: 48). 

Dalam mengembangkan visi, misi, dan tujuan 

sekolah, dengan mendayagunakan kekuatan-

kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal 

sekolah. Kekuatan-kekuatan tersebut berhubung 

an dengan apa yang sedang berlangsung di luar 

sekolah dan kekuatan yang berhubungan dengan 

klien pendidikan yaitu, latar belakang sosial, 

aspirasi keuangan, sumber-sumber masyarakat, 

dan karakteristik lingkungan. Oleh karena itu 

sekolah dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan 
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sekolah  berpijak pada peningkatan kualitas masa 

depan. 

(4) Standar kompetensi. Standar kompetensi adalah 

merupakan ukuran kompetensi minimal yang harus 

dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses 

pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu 

(Muhaimin, 2008:48). Dalam pengembangan 

kurikulum standar kompetensi berkaitan dengan 

Permendiknas 23/2006. Adapun standar kompetensi 

berisi tentang (a) standar kompetensi lulusan 

sekolah, (b) standar kompetensi kelompok mata 

pelajaran, (c) standar kompetensi lulusan mata 

pelajaran, (d) standar kompetensi dan kompetensi 

mata pelajaran, dan (e) diagram pencapaian 

kompetensi lulusan sekolah. 

(5) Struktur dan Pengaturan Beban Belajar 

(a) Mata pelajaran. Berisi “Struktur Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan” yang disusun 

berdasarkan kebutuhan siswa dan sekolah 

terkait dengan upaya pencapaian SKL. 

Pengembangan struktur  kurikulum dengan 

upaya antara lain: (1) mengatur alokasi waktu 

pembelajaran tatap muka seluruh mata pelajaran 

wajib dan pilihan keterampilan/bahasa asing 

lain; (2) memanfaatkan 4 jam tambahan untuk 

menambah jam pembelajaran pada mata 

pelajaran tertentu; (3) mencantumkan jenis mata 

pelajaran muatan lokal dalam struktur 

kurikulum; (4) tidak boleh mengurangi mata 

pelajaran yang tercantum dalam standar isi. 
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(b)  Muatan lokal. Berisi tentang jenis, strategi 

pemilihan dan pelaksanaan mulok yang 

diselenggarakan oleh sekolah. Dalam 

pengembangannya mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: (1) muatan lokal merupakan 

kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk 

mengembangkan kompetensi sesuai dengan ciri 

khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan 

daerah; (2) subtansi muatan lokal ditentukan 

oleh satuan pendidikan; (3) subtansi yang akan 

dikembangkan, materinya tidak sesuai menjadi 

bagian dari mapel lain, atau terlalu luas 

substansinya sehingga harus dikembangkan 

menjadi mapel tersendiri; (4) merupakan mata 

pelajaran wajib yang tercantum dalam 

kurikulum; (5) bentuk penilaian kuantitatif/ 

angka; (6) setiap sekolah dapat melaksanakan 

mulok lebih dari satu jenis dalam setiap 

semester, mengacu pada minat dan karakteristik 

program studi yang diselenggarakan sekolah; (7) 

siswa boleh mengikuti lebih dari satu mulok pada 

setiap tahun pelajaran, sesuai dengan minat dan 

program mulok yang diselenggarakan sekolah; (8) 

subtansinya dapat berupa program keterampilan 

dan jasa; (9) sekolah harus menyusun SK, KD, 

dan silabus untuk mata pelajaran mulok yang 

diselenggarakan sekolah; (10) pembelajarannya 

dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran atau 

tenaga ahli dari luar sekolah yang relevan dengan 

substansi mulok. 
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(c) Kegiatan pengembangan diri. Bertujuan memberi- 

kan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengekpresikan diri sesuai 

dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat 

peserta didik, dan kondisi sekolah. Dapat 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan; (1) 

pelayanan konseling (kehidupan pribadi, sosial, 

kesulitan belajar, karier), dan (2) pengembangan 

kreativitas kepribadian siswa, seperti 

kepramukaan, kepemimpinan, Karya Ilmiah 

Remaja (KIR). Bukan mata pelajaran tidak perlu 

dibuatkan SK, KD, dan silabus. Dilaksanakan 

melalui ekstrakurikuler. Penilaian dilakukan 

secara kualitatif (deskriptif), yang difokuskan 

pada perubahan sikap dan perkembangan 

perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

pengembangan diri. 

(d) Pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan 

kecakapan hidup mencakup; (1) bukan mata 

pelajaran, tetapi substansinya merupakan bagian 

integral dari semua mata pelajaran; (2) tidak 

masuk dalam struktur kurikulum; (3) dapat 

disajikan secara terintegrasi dan berupa paket 

modul yang direncanakan secara khusus; (4) 

substansi kecakapan hidup meliputi kecakapan 

pribadi, sosial, akademik, dan vokasional; (5) 

untuk kecakapan vokasional dapat diperoleh dari 

satuan pendidikan yang bersangkutan, antara 

lain melalui mapel mulok dan mapel 

keterampilan; (6) apabila SK dan KD pada mapel 

keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan 
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siswa dan sekolah maka sekolah dapat 

mengembangkan SK, KD, dan silabus 

keterampilan lain sesuai dengan kebutuhan 

sekolah; (7) pembelajaran mapel keterampilan 

dimaksud dilaksanakan secara komprehensif 

melalui intrakurikuler; dan (8) pengembangan 

SK, KD, silabus dan bahan ajar, serta 

penyelenggaraan pembelajaran keterampilan 

vokasional dapat dilakukan melalui kerja sama 

dengan satuan pendidikan formal/nonformal 

lain.  

(e) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global 

mencakup; (1) program pendidikan yang 

dikembangkan dengan memanfaatkan 

keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing 

global; (2) substansinya mencakup aspek: 

ekonomi, budaya , bahasa, TIK, ekologi yang 

semuanya bermanfaat bagi pengembangan 

kompetensi peserta didik; (3) dapat merupakan 

bagian dari semua mata pelajaran yang 

terintegrasi, atau menjadi mapel mulok; dan (4) 

dapat diperoleh peserta didik dari satuan 

pendidikan formal lain dan satuan pendidikan 

nonformal. 

(f) Kalender pendidikan. Kalender pendidikan 

disusun oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan 

daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta 

didik dan masyarakat, dengan mengacu pada 

ketentuan yang ditetapkan dalam standar isi. 

Penetapan alokasi waktu, merupakan langkah 
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pertama dalam menterjemahkan kurikulum. 

Menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah 

menentukan minggu efektif dan hari efektif dalam 

setiap semester pada satu tahun ajaran. Rencana 

alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui 

berapa jam waktu efektif yang tersedia untuk 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam 

satu tahun ajaran. Hal ini diperlukan untuk 

menyesuaikan dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar minimal yang harus dicapai 

sesuai dengan rumusan standar isi yang 

ditetapkan. 

(g) Pengembangan silabus. Silabus dapat 

didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, 

iktisar atau pokok-pokok isi atau materi 

pelajaran (Salim, 1987:98). Muslich (2008) 

berpendapat: Istilah silabus untuk menyebut 

suatu produk pengembangan kurikulum berupa 

penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan 

pokok-pokok serta uraian materi yang perlu 

dipelajari siswa dalam rangka pencapaian 

standar kompetensi dan kompetensi dasar 

(Muslich, 2008:23). Silabus merupakan 

penjabaran standar kompetensi dan kompetensi 

dasar ke dalam materi pokok, kegiatan 

pembelajaran dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar. Dalam implementasinya, silabus 

dijabarkan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan 
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ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Selain 

itu, silabus harus dikaji dan dikembangkan 

secara berkelanjutan dengan memperhatikan 

masukan hasil evaluasi, hasil belajar, evaluasi 

proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi 

rencana pembelajaran.  

(h) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Rencana pelaksanaan pembelajaran  adalah 

program pelaksanaan yang disusun sebagai 

pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap 

kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangan 

berdasarkan silabus. RPP merupakan rancangan 

pembelajaran mata perlajaran per unit yang akan 

diterapkan guru yang akan ditetapkan di kelas. 

Berdasarkan RPP inilah seorang guru diharapkan 

mampu menerapkan pembelajaran secara 

terprogram. Olah karena itu RPP harus 

mempunyai daya terap (applicable) yang tinggi. 

(5) Sistem Evaluasi dan Ketuntasan Belajar. 

(a) Sistem evaluasi/penilaian merupakan prosedur 

dan kriteria-kriteria penilaian yang diberlakukan 

di sekolah untuk menetapkan tingkat ketuntasan 

belajar dan kenaikan kelas peserta didik. Sistem 

evaluasi/penilaian untuk mengendalikan proses 

dan hasil belajar peserta didik dalam 

mengimplementasikan kurikulum sekolah dalam 

menetapkan model dan sistem penilaian 

memperhatikan: (1) mengacu pada standar 

penilaian yang ditetapkan pemerintah, (2) 

mengembangkan prosedur dan standar kriteria 
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penilaian yang disesuaikan dengan kondisi 

sekolah.  

(b) Ketuntasan belajar. Berisi tentang kriteria dan 

mekanisme penetapan ketuntasan minimal 

permata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah 

dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: (1) ketuntasan belajar idial untuk setiap 

indikator adalah 0%-100%, dengan batas kriteria 

idial minimum 75%; (2) sekolah harus 

menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

permata pelajaran dengan mempertimbangkan 

kemampuan rata-rata siswa, kompleksitas 

kompetensi, serta kemampuan sumber daya 

pendukung dalam pemberdayaan pembelajaran. 

Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan 

kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus 

untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. 

Pelaporan hasil belajar (raport) peserta didik 

diserahkan pada satuan pendidikan dengan 

memperhatikan rambu-rambu yang disusun oleh 

direktorat teknis terkait. Peserta didik yang 

belum dapat mencapai ketuntasan belajar, 

satuan pendidikan harus melaksanakan program  

perbaikan (remedial) sampai mencapai ketuntas-

an belajar yang dipersyaratkan. Yang telah 

mencapai ketuntasan belajar 80% - 90% dapat 

mengikuti program pengayaan (enrichmen), 

sedangkan yang mencapai ketuntasan belajar 

lebih dari 90% dapat mengikuti program 

percepatan (accelerated).  
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(c) Kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Siswa 

dinyatakan naik kelas apabila; (1) jumlah mata 

pelajaran yang belum tuntas tidak boleh lebih 

dari 25% dari jumlah mata pelajaran yang 

diajarkan di kelasnya masing-masing; (2) 

memiliki nilai minimal baik pada aspek 

kepribadian; (3) menyelesaikan seluruh program 

pembelajaran dua semester pada kelas yang 

diikuti. Kriteria kelulusan mengacu pada standar 

penilaian yang dikembangkan oleh BSNP dan 

mengacu pada PP 19/2005 pasal 72 ayat 1. 

 

C. Penelitian yang Relevan.  
Pada penelitian ini terdapat penelitian yang relevan 

sebagai bahan pendukung dalam pelaksanaan penelitian 

yaitu yang dilakukan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum (Puskur) Depdiknas 

tentang Kajian Kebijakan Kurikulum SD  (2007) dari 

hasil kajian dokumen standar isi meliputi komponen 

kerangka dasar dan struktur kurikulum ditemukan 

beberapa kompetensi masih memiliki kelemahan dari 

segi kebahasaan, sehingga kurang sesuai dengan 

karakteristik dan perkembangan psikologi anak usia SD. 

Misalnya dalam kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia tertulis: “Kelompok mata pelajaran agama 

dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk 

peserta didik menjadi manusia”. Penggunaan kata 

membentuk peserta didik dalam kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia tidak sesuai dengan 

perkembangan siswa SD,  sebaiknya kata membentuk 

diganti dengan kata meletakkan dasar. Temuan lainnya, 
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dalam kelompok mata pelajaran kewarganegaraan, 

kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata 

pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Disamping 

itu hasil kajian lapangan implementasi standar isi 

ditemukan beberapa aspek yang menjadi kendala 

pelaksanaanya misalnya, pelaksanaan pembelajaran 

tematik tidak berjalan sesuai ketentuan standar isi 

karena guru mengalami kesulitan dalam menyusun 

silabus. Temuan lainnya, dalam pelaksanaan mata 

pelajaran seni budaya dan keterampilan, pelaksanaan 

mata pelajaran muatan lokal, dan penetapan beban 

belajar untuk mata pelajaran muatan lokal dan ilmu 

pengetahuan sosial. 

Penelitian oleh Basuki Dwi Sulistiyo, (2007) 

tentang  Pemahaman guru dalam implementasi KTSP 

pada pelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 21 Semarang, 

serta  penelitian oleh Surodiyanto (2010) tentang 

Implementasi KTSP di SD Negeri Temuireng I Kecamatan 

Panggang Kabupaten Gunung Kidul,  menyimpulkan 

bahwa guru sebagian besar belum memahami KTSP 

secara mendalam baru dalam taraf garis besarnya saja. 

Guru baru mampu memahami konsep dasar KTSP 

secara singkat seperti: pengertian KTSP ,SK, KD, SKL, 

silabus, RPP serta  perbedaan yang mendasar antara 

KTSP dan kurikulum.  
Demikian pula penelitian yang dilakukan Kusno 

(2009) tentang Studi Perbandingan Pengelolaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD 

Negeri 10 Padang Jaya dan SD Negeri 18 Argamakmur 

Kabupaten Bengkulu Utara menyimpulkan bahwa, 

terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan 
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KTSP di kedua SD yang menjadi subyek penelitian. 

Perbedaan tersebut terjadi pada proses pengelolaan 

KTSP, hal ini disebabkan karena kemampuan kepala 

sekolah dan guru yang berbeda, sistem monitoring dan 

evaluasi belum terprogram serta sistem pendanaan 

belum memadai. Persamaan dari kedua SD adalah 

kedua sekolah sudah mempersiapkan perangkat-

perangkat KTSP. 

Dalam penelitian yang dilakukan Wartinah  (2009) 

tentang Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) (Studi Perbandingan antara SLB 

Negeri Argamakmur Bengkulu Utara Dengan SLB Negeri 

Karabela Bengkulu), hasilnya menunjukkan bahwa 

dalam mengimplementasikan  Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan di SLB Negeri Argamakmur Bengkulu 

Utara dengan SLB Negeri Karabela Bengkulu belum 

terencana dan terperinci, kepala sekolah dalam 

mengelola pendidikan belum pro aktif untuk menarik 

minat, bahkan belum melibatkan  orang tua dan 

masyarakat dalam pengimplementasian KTSP.  

Begitu juga penelitian yang dilakukan Samto 

Darmos (2009) tentang Pengelolaan Delapan Standar 

Pendidikan (Studi komparatif antara SD Negeri 22 

Argamakmur dengan SD negeri 13 Padang Jaya) 

menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan 

kepala sekolah dan guru tentang pengelolaan delapan 

standar pendidikan di kedua SD tersebut masih kurang. 

Keduanya belum punya jiwa kreasi dan inovasi terhadap 

delapan standar nasional pendidikan. Rumusan visi, 

misi dan tujuan belum dipahami oleh seluruh warga 

kedua sekolah tersebut. Perencanaan dan pengawasan 
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juga belum berjalan sebagaimana mestinya, pengelolaan 

pendidik dan tenaga kependidikan belum memenuhi 

standar minimum kualifikasi pendidik serta sebagian 

besar guru belum menguasai teknologi informasi dan 

telekomunikasi  

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian 

kurikulum yang pernah ada sebelumnya, namun dengan 

perspektif yang berbeda. Penelitian ini mengkhususkan 

pada model pengembangan teori kurikulum tingkat 

satuan pendidikan dalam kaitannya dengan pengelolaan 

pendidikan di sekolah dasar. Adapun yang menjadi 

pertimbangan adalah desain model pengembangan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan yang saat ini 

dianggap sebagai model pengembangan kurikulum yang 

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Hal 

ini karena kurikulum tingkat satuan pendidikan bersifat 

aplikatif dan demokratis. Model pengembangan 

kurikulum diarahkan mencakup delapan standar 

nasional pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


