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BAB  2

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DAN

IMPLEMENTASINYA

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Mulyasa (2010) menjelaskan di dalam bukunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,

bahwa pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) telah terdapat di dalam

Standar Nasional Pendidikan (NSP Pasal 1, ayat 15), yaitu Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh

masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan

dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dasar yang dikembangkan

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). (Mulysa 2010, hal. 19).

Dasar Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

             Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun dan dikembangkan

dengan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 36 ayat 1, dan 2 sebagai berikut.

1. Pengembangan  kurikulum  mrngacu  pada  Standar  Nasional  Pendidikan
untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.

2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan
prinsip diversifikasi  sesuai dengan satuan pendidikan,  potensi daerah dan
peserta didik. ( Mulyasa 2010, hal. 20).

Proses  Penyusunan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  pendidikan  (KTSP)  Tinkat

Sekolah Dasar (SD)

Perencanaan Kurikulum Pendidikan Tingkat SD

Sejak  tahun  2001,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang

Pemerintahan Daerah, telah diberlakukan otonomi daerah dalam bidang pendidikan dan

kebudayaan. Visi pokok dari pada otonomi daerah dalam  penyelenggaraan  pendidikan
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adalah pemberdayaan masyarakat setempat untuk menentukan sendiri jenis dan muatan

kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian hasil belajar, guru dan kepala sekolah,

fasilitas dan sarana belajar untuk putra putri mereka. (Muhaimin, Sutiah dan Prabowo

2009)  

                 Otonomi penyelenggaraan  pendidikan  tersebut  pada  saatnya  akan

berimplikasi kepada perubahan sistem manajemen pandidikan dari bentuk sentralisasi

menjadi  desentralisasi  dalam  pengelolaan  pendidikan.  Penerapan  desentralisasi

pengelolaan  pendidikan adalah  dengan diberikannya wewenang kepada sekolah atau

satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum. Hal itu mengacu pada Undang-Undang

Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  dan

standar nasional pendidikan. (Muhaimin, Sutiah dan Prabowo 2009).

                 Selain itu, juga adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan yang

memacu keberhasilan pendidikan nasional agar dapat bersaing dengan hasil pendidikan

negara-negara  maju.  Desentralisasi  pengelolaan  pendidikan  yang  diharapkan  dapat

memenuhi  kebutuhan  dan  kondisi  lingkungan   sekolah  dan  daerah,  perlu  segera

dilaksanakan.  Bukti  nyata  dari  desentralisasi  pengelolaan  pendidikan  ini  adalah

diberikannya  kewenangan  kepada  sekolah  untuk  mengambil  keputusan  berkenaan

dengan  pengelolaan  pendidikan,  seperti  dalam  pengelolaan  kurikulum,  baik  dalam

penyusunannya maupun pelaksanaannya di sekolah. Kurikulum merupakan seperangkat

rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi  dan  bahan  pelajaran,  serta  cara  yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan pendidikan tertentu.  Tujuan tertentu meliputi  tujuan pendidikan nasional serta

kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta

didik.  Oleh  sebab  itu,  kurikulum  disusun  oleh  satuan  pendidikan  (KTSP)  untuk

memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang

ada di daerah. 
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                  Dr, E. Mulyasa, M. Pd., telah mengemukakan di dalam bukunya Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan, bahwa KTSP harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi,

kondisi  dan  ciri  khas  satuan  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  maka  susunan  KTSP

mencakupi pengembangan visi, misi, tujuan pendidikan bagi satuan pendidikan, analisis

kontek,  ciri  khas  satuan  pendidikan,  pengembangan  struktur  dan  muatan  KTSP,

pengembangan kalender pendidikan, pengembangan silabus dan pengembangan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP). (Mulya 2010)

                 Tahap perencanaan penyusunan KTSP; menurut Wina Sanjaya dalam

bukunya Kurikulum dan Pembelajaran bahwa dalam menyusun KTSP terdapat beberapa

hal yang harus diperhatikan yaitu analisis konteks dan mekanisme penyusunan.

1. Analisis konteks meliputi: 

a. Mengidentifikasi   Standar Isi dan Standar  Kemampuan  Lulusan sebagai

sumber dan acuan penyusunan KTSP.

b. Menganalisis kondisi yang ada dari satuan pendidikan yang meliputi peserta

didik,  pendidik dan tenaga kependidikan,  sarana dan prasarana,  biaya dan

program-program.

c. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan

sekitar,  komite  sekolah,  dewan  pendidikan,  dinas  pendidikan,  asosiasi

profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.

(Sanjaya 2010)

2. Mekanisme Penyusunan KTSP.

a. Pembentukan Tim penyusun

Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK, terdiri  atas guru,

konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam

kegiatan  ini  penyusun  melibatkan  komite  sekolah  dan  narasumber  serta

pihak lain yang terkait.  Supervisi  dilakukan oleh dinas yang bertanggung
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jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan

tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. 

b. Kegiatan Penyusunan

Penyusunan  KTSP  merupakan  bagian  dari  kegiatan  perencanaan

sekolah/madrasah.  Kegiatan  ini  dapat  berbentuk rapat  kerja  dan/atau  loka

karya sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum

tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara  garis  besar

meliputi  penyiapan  dan  penyusunan  draf, review, serta finalisasi, peman-

tapan dan penilaian. (Sanjaya 2010)

c. Pemberlakuan

Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK, dinyatakan berlaku oleh

kepala  sekolah  setelah  mendapat  pertimbangan  dari  komite  sekolah  dan

diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam

bidang pendidikan untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan

SMK. ( Sanjaya 2010)

                 Menurut (Karim 2009) dalam penyusunan draf KTSP, menambahkan

adanya  rancangan  kurikulum  yang  menentukan  aspek  khusus,  hal  ini

sebagaimana  yang  telah   dikemukakannya  bahwa  dari  analisis  konteks

dihasilkan rancangan  hal-hal khusus yang akan dikembangkan dalam kurikulum

SD. Dari berbagai hasil analisis  penyusun kurikulum akan memilih beberapa hal

yang akan dikemas dalam kurikulum di sekolahannya.  Hasil  analisis konteks

dan penentuan hal-hal khusus dalam implikasi penyusunan KTSP  Karim dapat

mengemukakan contoh pada tabel  1 berikut.



24

TABEL  1

ANALISIS KONTEKS SATUAN PENDIDIKAN

Analisis  Konteks Aspek khusus hasil
Analisis

Implikasi  pada Penyusunan 
KTSP

Konteks masyarakat Harapan masyarakat peserta 
didik bisa menghadapi 
tantangan global

Bahasa Arab dan Inggris

Ditambah jam formalnya dan di 
asrama disusun program 
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Masyarakat  sekitar 
merupakan produsen krupuk 
ikan dan makanan olahan dari 
ikan

peningkatan kemampuan berbahasa 
Inggris dan Arab

Unggulan lokal dalam muatan  
kurikulum akan mengaitkan dengan 
kondisi masyarakat sebagai 
produsen makanan olahan dari  ikan

Harapan Kondisi Sekolah /
yayasan

Kepeloporan kader  organisasi

Menyiapkan  calon  pendidik,
ulama,  zu’ama  yang  mampu
mengembangkan ilmu

pengembangan diri untuk 
mengembangkan kepemimpinan 
kader

Program Mubalig hijrah

Wajib memimpin di organisasi 
sekecil apa pun

Mulok kemuhamadiyahan/ aswaja

Kajian kitab kuning
Harapan 
orangtua/masyarakat/  
komite Sekolah  di tengah 
keterpurukan akhlak

Akhlakul karimah dan mampu 
beribadah dengan baik  
( menjadi anak sholeh)

Pengembangan diri rutin
untuk meningkatkan  kemandirian 
dan kesalehan dalam asrama (puasa 
sunnah, sholat sunnah, baca Al-
Quran)

Konteks daerah Kota wisata (banyak  turis 
berdatangan)
rawan gempa

Ada program hunting tourist untuk 
memperkuat kemampuan berbahasa

Bahasa Inggris Wisata,

Memasukkan masalah gempa dan 
penyelamatannya secara khusus 
dalam berbagai mata plajaran yang 
relevan

Kondisi peserta didik Rata-rata kemampuan peserta 
didik kurang  (intake rendah)
Perempuan semua

KKM disesuaikan ( tidak terlalu 
tinggi)

Ada program remedial  yang lebih 
intensif untuk peserta didik

Mulok  keputrian
Kebutuhan masa kini  dan 
masa depan 
(perkembangan ilmu 
pembelajaran) dan 
perkembangan teknologi

Pembelajaran PAKEM/ CTL 
dan model pembelajaran 
bermakna
Kecakapan hidup 
diintegrasikan
Belajar terampil menggunakan
tekonologi

Melaksanakan pakem
Kecakapan hidup diintegrasikan ke 
dalam semua mata pelajaran
Mulok TIK/  muatan  global  dengan
menggunakan internet

Karakteristik Sekolah  
sebagai lembaga 
pendidikan, pengerak 
masyarakat, pembentuk 
akhlakul karimah

kepesantrenan
pendidikan watak/ akhlak
membentuk kader dakwah

Struktur dan muatan kurikulum 
menambah muatan keagamaan/ 
kepesantrenan

(http://nurmanspd.wordpress.com/2009/10/07/langkah-teknis-dalam-penyusunan-ktsp/)

Pengembangan dan Pengorganisasian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

http://nurmanspd.wordpress.com/2009/10/07/langkah-teknis-dalam-penyusunan-ktsp/
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Pengembangan  dan  pengorganisasian  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  (KTSP)

meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

1. Dasar pemikiran dan Landasan

Kurikulum  adalah  rencana,  petunjuk  dan  pedoman  yang  digunakan  dalam

pendidikan. Kurikulum berisikan tujuan pendidikan yang ingin dicapai dengan

isi  yang  disesuaikan  dengan  tujuan  serta  metode  yang  digunakan  dalam

penyampaiannya.  Evaluasi  untuk menguji  apakah tujuan yang terdapat  dalam

kurikulum  dapat  tercapai  atau  belum.  Kurikulum  sebagai  suatu  ide/konsep,

rencana yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar

serta  kurikulum  sebagai  hasil  belajar   yang   menjadi   ukuran  keberhasilan

pendidikan. Muhaimin, Sutiah dan Prabowo (2009, hal. 167)  telah mengemu-

kakan di dalam bukunya Pengembangan Model KTSP; bahwa:

Pengmbangan  KTSP  yang  beragam  mengacu  pada  standar  nasional
pendidikan  untuk  menjamin  pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional.
Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi
lulusan,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,
pembiayaan,  dan  penilaian  pendidikan.  Dua  dari  kedelapan  standar
nasional  pendidikan  tersebut,  yaitu  standar  isi  (SI)  dan  standar
kompetensi lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi SD/MI dalam
mengembangkan kurikulum. (Muhaimin, Sutiah dan Prabowo 2009)

Tercapainya tujuan pendidikan nasional dapat diketahui dengan melihat adanya

kegiatan belajar yang mampu membentuk pola tingkah laku anak didik sesuai

dengan  tujuan  pendidikan  serta  dapat  dinilai  atau  dievaluasi  melalalui

pengukuran dengan tes dan non tes.

                Landasan pengembangan dan penyusunan KTSP adalah mengacu pada

undang-undang dan peraturan-peraturan yang dirumuskan dan diberlakukan oleh

pemerintah  sebagaimana yang dikemukakan oleh Suparlan di  dalam bukunya

Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran, yaitu:

Landasan KTSP
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a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
b. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanl Pendidikan
c. Permendiknas Nomor 22Tahun 2006 tentang Standar Isi
d. Permendiknas  Nomor  23Tahun  2006  tentang  Standar  Kompetensi

Lulusan.
e. Permendiknas Nomor 24Tahun 2006 dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.
f.   Permendiknas  Nomor  20  Tahun  2007  tentang  Standar  Penilaian

Pendidikan. (Suparlan 2009)

2. Perumusan Tujuan, Visi, dan Misi

a. Tujuan pendidikan dasar  telah tercantum di dalam peraturan pemerintah No.

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ang terdapat pada Bab

V  (Standar  Kompetensi  Lulusan)  Pasal  26  dan  dalam  buku  panduan

Penyusunan KTSP  dari BSNP, bahwa “ Pendidikan dasar bertujuan untuk

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

ketrampilan  untuk  hidup  mandiri  dan  menikuti  pendidikan  lebih  lanjut.”

(Muhaimin, Sutiah dan Prabowo 2009)

b. Visi, dan Misi SD

Visi  Sekolah:  Berupa pernyataan  singkat  dan mudah diingat.  Visi  adalah

energi  atau  “power”  yang  mempengarui  langkah  dan  pikiran  ke-  depan

dalam  membangun  sekolah.  Visi  Sekolah  ini  dirumuskan  oleh  warga

sekolah/madrasah sesuai dengan cita-cita besar SD/MI. (Muhaimin, Sutiah

dan Prabowo 2009)

                 Misi Sekolah: Untuk mewujudkan visi sekolah perlu menetapkan

beberapa misi. sehingga misi itu merupakan langkah-langkah strategis untuk

mencapai  visi.  Adapun  misi  sekolah  tingkat  SD  adalah  sebagaimana

dikemukakan oleh Muhaimin dkk sebagai berikut:

1) Menumbuhkembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam
2) Menyelenggarakan  proses  pembelajaran  yang  menumbuh-  kan

semangat bersaing.
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3) Melaksanakan  pembelajaran  dan  bimbingan  secara  efektif,
sehingga  setiap  siswa  dapat  berkembang  secara  optimal,  sesuai
dengan potensi yang dimiliki.

4) Menumbuhkan  semangat  keunggulan  secara  intensif  kepada
seluruh warga SD/MI baik dalam prestasi akademik maupun non
akademik.

5) Menciptakan lingkungan SD/MI yang sehat, bersih, dan indah.
6) Mendorong  dan  membantu  setiap  siwa  untuk  mengenal  potensi

dirinya sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal.
7) Menerapkan  manajemen  partisipatif  dengan  melibatkan  seluruh

warga SD/MI dan komite SD/MI. (Muhaimin, Sutiah dan Prabowo
2009) 

3. Standar Kompetensi di SD/MI

Langkah-langkah  Pengembangan  Standar  Kompetensi  dan  Kompetensi  Dasar

bagi Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang posisinya masih berada di

bawah standar dan sama atau sejajar dengan standar isi, pengembangan KTSP

untuk dapat memenuhi dan meningkatkan pencapaian standar kompetensi dan

kompetensi dasar dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang

telah  dikemukakan  oleh  Muhaimin  dkk  dalam  bukunya  yang  berjudul

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yaitu:

a.   Bagi  guru  kelas  awal  (kelas  1-  III)  kurikulumnya  dikembangkan
dengan pendekatan pembelajaran tematik. Karena itu guru kelas awal
perlu  melalkukan  analisis  pemetaan  kompetensi  dasar  dan  indikator
kemudian  membuat  pengembangan  jaringan  tema-tema  pem-
belajaran…

b.   Membuat  diagram pemetaan  mata  pelajaran  dan  kompetensi  dasar
dengan tema-tema yang dikembangkan.  Guru dapat  mengembangkan
sendiri tema yang lebih dekat dengan dunia anak…

c.   Bagi  guru  mata  pelajaran  dapat  melakukan  penyesuaian  untuk
memenuhi  atau  meningkatkan  pencapaian  SKL dan  SK –  KD mata
pelajaran  melalui  kegiatan  analisis  dan  riview  terhadap  standar
kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran (standar
isi).  ( Muhimin,Sutiah dan Prabowo 2009) 

4. Penentuan struktur dan isi program; 

Struktur  kurikulum SD/MI terdiri  dari  tiga  komponen,  yaitu  komponen mata

pelajaran,  komponen  muatan  lokal,  dan  komponen  pengembangan  diri.

Komponen  mata  pelajara  dikembangkan  berdasar  atas  lima  kelompok  mata



29

pelajaran,  hal  ini  mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005

tentang  standar  Nasional  Pendidikan  Pasal  6  ayat  (1)  menyatakan  bahwa

kurikulum untuk jenis  pendidikan umum,  kejuruan,  dan khusus  pada  jenjang

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan Teknologi.

d. kelompok mata pelajaran estetika, dan

e. kelompok mata pelajaran jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

                   Sanjaya di dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan

Praktik  Pengembangan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)

mengemukakan  bahwa  cakupan-cakupan  dari  lima  kelompok  mata  pelajaran

tersebut adalah sebagamana pada tabel berikut. 

TABEL 2

CAKUPAN KELOMPOK MATA PELAJARAN

N
O

Kelompok Mata
Pelajaran Cakupan

1 Agama dan 
Akhlak Mulia

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksud-
kan  untuk membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia  yang
berimandan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta
berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti,
atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

2 Kewarganegaraan Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
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dan akepribadian dimaksudkan  untuk  peningkatan  kesadaran  dan  wawasan
peserta  didik  akan  status,  hak,  dsn  kewajibannya  dalam
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  serta
peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan
wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme
bela  negara,  penghargaan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,
kemajemukan  bangsa,  pelestarian  lingkungan  hidup,
kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan
pada  hukum,  ketaatan  membayar  pajak,  dan  sikap  serta
perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotesme.

3 Ilmu
Pengetahuan
dan Teknologi

Kelompok mata  pelajaran  Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi
pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi,
dan  mengapresiasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta
menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang
kritis,  kreatif  dan  mandiri.  Kelompok  mata  pelajaran  ilmu
pengetahuan  dan  teknologi  pada  SMP/MTs/SMPLB
dimaksudkan  untuk  memperoleh  kompetensi  dasar  ilmu
pengetahuan  dan  teknologi  serta  membudayakan  berpikir
ilmiah  secara  kritis,  kreatif  dan  mandiri.  Kelompok  mata
pelajaran  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pada
SMA/MA/SMALB  dimaksudkan  untuk  memperoleh
kompetensi  lanjut  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta
membudayakan  berpikir  ilmiah  secara  kritis,  kreatif,  dan
mandiri.  Kelompok  mata  pelajaran  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi  pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan
ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  membentuk  kompetensi,
kecakapan dan kemandirian kerja.

4 Estetika Kelompok  mata  pelajaran  estetika  dimaksudkan  untuk
meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekpresikan dan
kemampuan  mengapresiasi  keindahan  dan  harmoni.
Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan
serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam
kehidupan  individual  sehingga  mampu  menikmati  dan
mensyukuri  hidup  maupun  dalam  kehidupan
kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan
yang harmonis

5 Jasmani, Olah Kelompok  mata  pelajaran  Jasmani,  Olah  raga,  dan
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raga, dan 
Kesehatan

Kesehatan  pada  SD/MI/SDLB  dimaksudkan  untuk
meningkatkan  potensi  fisik  serta  menanamkan  sportifitas
dan  kesadaran  hidup  sehat.  Kelompok  mata  pelajaran
jasmani,  olah raga dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB
dimaksudkan  untuk  meningkatkan  potensi  fisik  serta
membudayakan  sportifitas  dan  kesadaran  hidup  sehat.
Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan
pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan untuk meningkatkan
potensi  fisik  serta  membudayakan  sikap  sportif,  disiplin,
kerja  sama,  dan  hidup  sehat.  Buda  hidup  sehat  termasuk
kesadaran,  sikap,  dan  perilaku  hidup  sehat  yang  bersifat
individual  ataupun  yang  bersifat  kolektif  kemasyarakatan
serta  keterbebasan dari  perilaku seksual  bebas,  kecanduan
narkoba,  HIV/AIDS,  demam  berdarah,  muntaber,  dan
penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

(Sanjaya 2010, hal. 178 – 180)

Struktur kurikulum SD dan beban belajar dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

TABEL 3

STRUKTUR KURIKULUM SD/MI MODEL 1

Komponen

Kelas dan alokasi waktu
I II III IV, V, dan VI

A. Mata Pelajaran 
1. Pendidikan Agama Islam (3)6
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2
3. Bahasa Indonesia 5
4. Bahasa Arab 2*)
5. Matematika (5)6



32

TEMATIK

6. Ilmu Pengetahuan Alam (4)5
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 3
8. Seni budaya dan ketrampilan 4
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga

dan Kesehatan

4

A. Muatan Lokal 2
B. Pengembangan diri 2**)
J U M L A H 29 30 31 38

a. PAI di MI terdiri atas Al-qur’an & Hadits, Aqidah dan Akhlak, Fiqih dan SKI.
b. *) Bahasa Arab merupakan ciri khas madrasah.
c. **)= Ekuivalen 2 jam pembelajaran.
d. ( )= Angka di dalam kurung merupakan beban belajar yang tercantum dalam

permendiknas,  sedangkan  angka  di  luar  kurung  merupakan  beban  belajar
tambahan  karena  hendak  mencapai  keunggulan-keunggulan  tertentu
sebagaimana  terkandung  dalam  visi,  misi  dan  tujuan  sekolah/madrasah
sebagai berikut.
a. Unggul dalam pembinaan keagamaan Islam
b. Unggul dalam peningkatan prestasi UNAS.
(Muhaimin, Sutiah, dan Prabowo 2009)

TABEL  4

STRUKTUR KURIKULU SD/MI MODEL 2

Komponen
Kelas dan alokasi waktu

1 11 111 IV,  V, & VI 
C. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama Islam
a. Al-qur’an dan Hadits 2 2 2 2
b. Aqidah dan Akhlak 2 2 2 1
c. Fiqih 2 2 2 2
d. SKI 0 0 0 1

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 5
4. Bahasa Arab 0 0 0 2*)
5. Matematika 4 4 4 (5)6
6. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 2 (4)5
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 2 3
8. Seni budaya dan ketrampilan 3 3 3 4
9. Pendidikan  Jasmani,  Olahraga   dan

Kesehatan

4 4 4 4

10. Muatan Lokal 2 2 2 2
11. Pengembangan diri 2*) 2*) 2*) 2*)

J U M L A H 29 30 31 39
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

( )= Angka di dalam kurung merupakan beban belajar yang tercantum dalam
permendiknas,  sedangkan  angka  di  luar  kurung  merupakan  beban  belajar
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tambahan  karena  hendak  mencapai  keunggulan-keunggulan  tertentu
sebagaimana  terkandung  dalam  visi,  misi  dan  tujuan  sekolah/madrasah
sebagai berikut.
c. Unggul dalam pembinaan keagamaan Islam
d. Unggul dalam peningkatan prestasi UNAS.
(Muhaimin, Sutiah dan Prabowo 2009)

5. Muatan Lokal di SD/MI 

Muatan lokal berisikan tentang: a) konsep dan sifat lokal yang dikembangkan

sesuai  dengan  ciri  khas  satuan  pendidikan  dan  potensi  daerah,  termasuk

keunggulan daerah, b) mata pelajaran sebagai muatan lokal, c) SK dan KD untuk

setiap jenis muatan lokal, d) pelaksanaan pembelajaran muatan lokal.

Iplementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Menurut  Oemar  Hamalik  dalam  bukunya  Manajemen  Pengembangan  Kurikulum

menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  kurikulum  dibagi  menjadi  dua  tingkatan  yaitu

pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang

berperan  adalah  kepala  sekolah  dan  pada  tingkat  kelas  yang  berperan  adalah  guru.

(Hamalik, 2010, hal. 173)

Strategi Implementasi Kurikulum Tingkat Sekolah

Dalam  strategi  implementasi  kurikulum  ini  penulis  mengadopsi  teori  manajemen

menurut Stoner (1996) dalam Husaini ( 2010) yaitu Planning, Organizing, Leading, and

Controlling (POLC),  dan  pendapat  Husaini  di  dalam  bukunya  Manajemen  (Teori,

Praktik, dan Riset Pendidikan), yang menunjukkan bahwa manajemen dalam arti luas

adalah perencanaa,  pengorganisasian,  pengarahan dan pengendalian (P4). Dan dalam

arti  sempit  yang  berkaitan  dengan  sekolah  berarti  perencanaan  program

sekolah/madrasah,  pelaksanaan  program  sekolah/madrasah,  kepemimpinan  kepala

sekolah/madrasah,  pengawasaan  /evaluasi,  dan  system  informasi  sekolah/madrasah

(Husaini, 2010 hal. 5)
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                 Dengan mengadopsi teori stoner dan pendapat Husaini di atas, maka strategi

implementasi  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  (KTSP)  mencakupi  kegiatan-

kegiatan sebagai berikut. 

1. perencanaan sekolah dalam rangka implementasi kurikulum, 

Perencanaan  sekolah  dalam  rangka  pelaksanaan  kurikulum  adalah  perencanaan

kordinasi yang bertujuan agar terdapat  kesatuan sikap, pikiran,  dan tindakan para

personal dan staf dalam sub organisasi dalam organisasi sekolah untuk melaksanakan

kurikulumnya.  Pelaksanaan  koordinasi  dalam  rangka  pelaksanaan  kurikulum

menurut Hamalik dalam bukunya Manajemen Pengembangan Kurikulum meliputi:

a) koordinasi dalam perencanaan, b) koordinasi dalam pengorganisasian, c) koordi-

nasi pergerakan motivasi personal, d) koordinasi dalam pengawasan dan supervisi, e)

koordinasi dalam anggaran biaya, f) koordinasi dalam program evaluasi. (Hamalik,

2010, hal. 178)

                 Koordinasi dalam perencanaan adalah membuat rencana secara bersama-

sama  yang  menghasilkan  suatu  kesepakatan  rencana  yang  mengarah  kepada

pelaksanaan  kurikulum  untuk  mencapai  tujuan  institusional  sekolah.  Koordinasi

dalam pengorganisasian sangat diperlukan agar setiap sub organisasi sekolah dapat

bergerak  bersama-sama  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi  dan  ruang  lingkup  tugas,

tanggung  jawab  dan  wewenang  masing-masing  sub  organisasi  untuk  mengarah

kepada  pelaksanaan  kurikulum  sehingga  tercapai  tujuan  kurikulum  yang  sebagai

tujuan  bersama.  Koordinasi  pergerakan  motivasi  personal  ketenagaan  adalah

kegiatan  yang sangat  diperlukan  agar  kepala  sekolah  dan kepala  sub organisasai

menyadari  bahwa  tanggung  jawab  menggerakkan  bawahan  supaya  melakukan

tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelaksanaan kurikulum adalah beban yang

berada di pundak-pundak mereka. ( Hamalik, 2010)                     

2. Pengorganisasian dalam Rangka Implementasi kurikulum.
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Oemar  Hamalik  menjelaskan  di  dalam  bukunya  Manajemen  Pengembangan

Kurikulum  bahwa  pelaksanaan  kurikulum  membutuhkan  dukungan  organisasi

sekolah yang kuat. (Hamalik 2010, hal. 177).

                 Berdasarkan pada pendapat Hamalik di atas,  maka Implementasi

kurikulum  sangat  membutuhkan  bantuan  dan  dukungan  dari  sub-sub  organisasi

dalam organisasi  sekolah.  Oleh karena itu  kepala sekolah yang sebagai  pimpinan

pada  satuan  pendidikan  atau  pada  lembaga  pendidikan  harus  mampu  membina

organisasi  sekolah  yang  dapat  memberikan  dukungan  dan  bantuan  dalam

mengimplementasikan kurikulum sehingga mudah mencapai tujuan pendidikan yang

telah dicita-citakannya. 

                  Hamalik  menyebutkan  organisasi-organisasi  yang  menunjang

pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah yang mapan adalah sebagai berikut.

 Guru bidang studi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya.
 Staf karyawan tata usaha yang cakap dan trampil
 Bagian pengadaan alat bantu mengajar
 Bagian perpustakaan di mana sumber bacaan disediakan dan diopera- sikan

sesuai dengan tuntutan kurikulum.
 Pengelolaan laboratorium tempat diadakannya percobaan dan praktek.
 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang dibina oleh dokter, perawat, tenaga

psikiater.
 Bagian bimbingan dan penyuluhan (BP) yang dibina oleh tenaga konselor

yang ahli.
 Bagian  yang  bertugas  membina  kegiatan-kegiatan  ekstra  kurikuler,

kepramukaan, latihan ketrampilan.
 Organisasi siswa (osis)
 Organisasi orang tua murid
 Bagian kerohanian dan pembinaan masjid sekolah (Hamalik 2010, hal. 177).

3. Pengarahan atau penggerakan dalam Rangka Implementasi Kurikulum.

Husaini  di  dalam  bukunya  Manajemen  Teori  ,  Praktik,  dan  Riset  Pendidikan,

menjelaskan  bahwa pengarahan  itu  meliputi  motivasi,  kepemimpinan,  kekuasaan,

pengambilan  keputusan,  komunikasi,  koordinasi,  manajemen  konflik,  perubahan
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organisasi, keterampilan interpersonal, membangun kepercayaan, penilaian kinerja,

dan kepuasan kerja. (Husaini 2010, hal. 15)

                   Penggerakan atau pengarahan dalam Rangka Implementasi Kurikulum,

dalam hal ini penulis akan mejelaskan  empat kegiatan saja.

a. Motivasi yaitu usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang

tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehen-

dakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. (Diknas 2011)

Fungsi motivasi menurut Hamalik dalam Bukunya Kurikulum dan Pembelajaran

adalah.

1) Mendorong  timbulnya  tingkah  laku  atau  perbuatan.  Tanpa  motivasi
tidak akan timbul suatu perbuatan.

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah,  artinya mengarahkan perbuatan
untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah la
ku  seseorang.  Besar  kecilnya  motivasi  akan  menenyukan  cepat  atau
lambatnya suatu pekerjaan. (Hamalik 2005, hal. 108)

                
                Jadi jelas bahwa motivasi adalah sebagai pendorong, pengarah dan

penggerak  untuk  berbuat  sesuatu  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah

dicita-citakan.  Dalam  kaitannya  dengan   implementasi  kurikulum  motivasi

sangat dibutuhkan oleh kepala sewkolah dan para guru dalam rang penerapan

kurikulum di tingkat sekolah maupun di tingkat kelas.

b. Koordinasi,  Hamalik  mengemukakan  dalam  bukunya  Manajemen  Perkem-

bangan Kurikulum, bahwa Kordinasi dalam pergerakan ketenagaan diperlukan

agar kepala sekolah dan kepala sub organisasi menyadari bahwa tanggung jawab

menggerakkan  bawahan  supaya  melakukan  tindakan  yang  diharapkan  adalah

dipundak mereka. (Hamalik 2011)

c. Kepemimpinan, Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu menggerakkan

kegiatan-kegiatan  sekolah  termsuk  di  dalamnya  adalah  menggerakkan

pelaksanaan   kurikulum.      Gibson,  et al.  dalam  Husaini,
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menyebutkan  fungsi  manajemen  dengan  singkatan  POLC,  yaitu  Planning,

Organizing,  Leading, dan  controlling.  Alasannya dengan melalui  POLC para

pemimpin dapat mengarahkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengendalian dengan baik. (Husaini 2010, hal 277)

Berdasarkan pada  pendapat  di  atas,  kepala  sekolah  adalah  yang bertanggung

jawab untuk menggerakkan  pelaksanaan kurikulum di lingkungan sekolah yang

dipimpinnya.

d. Kepala  sekolah  menjaga  hubungan  baik  dengan  guru  dan  staf. Salah  satu

kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah kompetensi soaial.

Rusman dalam bukunya Manajemen Kurikulum menjelaskan kompetensi sosial

kepala  sekolah  adalah  bekerja  sama  dengan  pihak  lain  untuk  kepentingan

sekolah/madrasah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, mami-

liki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. (Rusman 2011, ha. 9).

Jadi  jelas  bahwa  kompetensi  sosial  kepala  sekolah  yang  tinggi  akan

membawanya  kepada  kerja  sama  yang  baik  dengan  pihak  lain   untuk

kepentingan menerapkan kurikulum sekolah.

4. Pengontrolan  kepala  sekolah  dalam  rangka  implementasi  kurikulum,  dalam

pengontrolan  ini  perlu  adanya  koordinasi  agar  terjadi  dan  terbinanya  perbaikan

proses belajar.  Dalam hal ini kepala sekolah selain sebagai pengontrol, ia sebagai

supervesor yang harus melaksanakan tugas-tugasnya. (Ya’cub, 1994 hal. 12).

Manajemen Implementasi Kurikulum Tingkat Kelas

1. Manajemen Implementasi Kurikulum Tingkat Kelas meliputi:

a. Perencanaan guru dalam rangka implementasi kurikulum tingkat kelas meliputi

perencanaan  program  tahunan  (prota)  dan  perencanaan  program  semester

(prosem) yang dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajara  (RPP).
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RPP  harus  dibuat  oleh  setiap  guru  yang  akan  mengajar.  RPP  akan  meng-

gambarkan prosedur dan langkah-langkah pengorganisasian pembelajaran untuk

mencapai satu kompetensi dasar berdasarkan standar isi yang telah ditetapkan

dalam silabus. (Suparian, 2011 hal. 116).

b. Pengorganisasian program guru dalam rangka implementasi kurikulum tingkat

kelas. Pengorganisasian tersebut berupa  silabus, rencana pelaksanaan pembe-

lajaran (RPP). RPP meliputi mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, strategi

dan metode pembelajaran,  penyediaan sumber,  alat,  dan sarana pembelajaran,

penentuan cara dan alat penilaian atau evaluasi. (Sanjaya, 2010 hal. 174).

c. Kegiatan guru dalam rangka implementasi kurikulum tingkat kelas dan Kegiatan

belajar  mengajar  (KBM).  Pembelajaran  di  kelas  merupakan  kegiatan  untuk

melaksanakan  dan  menguji  kurikulum.  Dalam  kegiatan  pembelajaran  semua

konsep,  prinsip,  nilai,  pengetahuan,  metode,  alat,  dan  kemampuan  guru diuji

dalam  bentuk  perbuatan,  yang  akan  mewujudkan  kurikulum  yang  nyata.

Perwujudan  konsep,  prinsip,  dan  aspek-aspek  kurikulum  tersebut  seluruhnya

terletak pada kemampuan guru sebagai implementator kurikulum. Oleh sebab itu

gurulah  sebagai  pemegang  kunci  pelaksanaan  dan  keberhasilan  kurikulum.

(Rusman, 2011 hal. 17)

d. Penilaian  guru  dalam  rangka  implementasi  kurikulum  tingkat  kelas  melalui

penilaian  hasil  belajar.  Pengontrolan  dan  penilaian  kurikulum  tingkat  kelas

dilakukan terutama untuk melihat  sejauh mana kekuatan  dan kelemahan dari

kurikulum yang dikembangkan di tingkat kelas (RPP), penilaian tersebut baik

berbentuk  penilaian  formatif  maupun  sumatif.  Penilaian  hasil  belajar  oleh

pendidik dapat dilakukan terhadap program, proses dan hasil belajar. (Mulyasa,

2010 hal. 209)


