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DESKRIPSI 

 
 

 
Mata kuliah ini membahas secara mendalam tentang hakikat kurikulum secara sistemik 
dalam lembaga pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Di samping 
membahas filosofi dan konsep pengembangan kurikulum, kajian difokuskan pada tujuan 
pendidikan, pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pendidikan, tata kelola 
pengalaman belajar secara efektif, serta cara menentukan pencapaian tujuan pendidikan. 

Secara kontekstual, pembahasan dikaitkan dengan pengembangan kurikulum pendidikan 
dasar dan menengah di Indonesia. Perkuliahan menggunakan pendekatan pembelajaran 
orang dewasa dengan mengutamakan peranan dan kepentingan mahasiswa. 
 
 

TUJUAN 
 

A. Umum : 
Mahasiswa mampu menerapkan, mengembangkan, serta mengelola penerapan  
kurikulum di satuan pendidikan dasar dan menengah.  
 
B. Khusus 

Mahasiswa mampu : 

1. memahami hakikat kurikulum secara utuh, 

2. memahami filosofi pengembangan kurikulum, 

3. merumuskan kompetensi/tujuan pendidikan, 

4. mengembangkan desain pembelajaran, 

5. mengembangkan bahan pembelajaran,  

6. menentukan strategi pembelajaran,  

7. menentukan aneka sumber belajar, 

8. mengevaluasi hasil pembelajaran, 

9. mengevaluasi kurikulum, dan 

10. mengelola penerapan kurikulum dalam satuan pendidikan dasar dan menengah.                                                                                                
 
 
 

POKOK BAHASAN 

 
 
1. Hakikat Kurikulum 
2. Filosofi Pengembangan Kurikulum 
3. Tujuan Pendidikan 
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4. Pengalaman Belajar  
5. Pengelolaan Pembelajaran  
6. Evaluasi 
7. Peranan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

. 
 

BUKU WAJB 
 

 
McNeil, John D. (1996). Curriculum: A comprehensive introduction. New York: HarperCollins 

College Publishers 

Jones, Vernon F. & Jones, Louise, S. (2001). Comprehensive classroom management : 
Creating communities of support and solving problems. Boston: Allyn and Bacon 

 
 

STRATEGI 

 
 

1. Kuliah ini diselenggarakan dalam 14 kali pertemuan dan  mengutamakan 
penguasaan topik/pokok bahasan yang telah disepakati ketika membicarakan 
kontrak kuliah ini. Apabila ada perkembangan baru, topik/pokok bahasan yang 
telah disepakati dapat diperkaya. 

 
2. Pendekatan yang diterapkan dalam mata kuliah ini ialah pembelajaran orang 

dewasa ( andragogy/adult learning) dengan menggunakan lebih banyak teknik 
diskusi daripada ceramah. Mengacu pada perolehan dari membaca atau 
pengalaman pribadi, mahasiswa diharapkan secara aktif  memberikan pendapat 
atau mengaju-kan hal-hal yang perlu didiskusikan. 

 

3. Kuliah ini lebih merupakan upaya saling belajar di antara dosen-mahasiswa dan 
antarmahasiswa dengan mengutamakan kegiatan presentasi, diskusi dan 
argumentasi atas berbagai issu yang diidentifikasikan sebagai pokok bahasan.  

4. Mahasiswa secara perorangan wajib membuat  

a. Sinopsis 5 (lima) judul artikel/tulisan dari jurnal ilmiah yang isinya berkaitan 
dengan isi mata kuliah ini dan  diserahkan selambatnya pada saat ujian tengah  
semester (UTS). Jurnal terbitan paling lama 5 tahun terakhir 

b. Resensi atas satu judul buku yang isinya berkaitan dengan mata kuliah ini  dan 
diserahkan selambat-lambatnya pada saat ujian akhir semester (UAS). Buku 

terbitan paling lama 3 tahun terakhir. 

5. Mahasiswa harus mengikuti  UTS dan UAS pada waktu yang telah ditetapkan, dan 
tidak ada kesempatan untuk ujian ulangan. Tes dan tugas lain akan diberikan secara  
berkala berupa quiz dan tes  penguasaan bahan  ajaran  yang berkaitan dengan  
pembahasan  suatu pokok bahasan. 
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6. Bilamana  karena  sesuatu hal  terpaksa  tidak  dapat  mengikuti pembahasan suatu  
pokok  bahasan  di  kelas, maka  mahasiswa  yang  bersangkutan harus melakukan  
pembahasan  sendiri secara tertulis. Pembahasan tertulis dilakukan  dalam bentuk 
makalah singkat maksimum 1000 kata. Makalah  singkat  itu harus  diserahkan 

kepada dosen pembina selambatnya dua minggu setelah  pembahasan topik yang 
bersangkutan di kelas. 

7. Jadwal  pembahasan  akan ditentukan kemudian, setelah   masing-masing   
kelompok memilih Pokok Bahasan yang dikaji dan waktu pembahasannya.  

8. Mahasiswa  yang  tidak memenuhi tugas pada waktunya, akan dinilai berdasarkan 
rata-rata nilai tugas yang diselesaikannya.   

 
 

PENILAIAN 

 
1. Sebagai acuan penilaian, diadakan (a) minimal 4 kali quiz, (b) 2 kali tes penguasaan, 

(c) 2 tugas individu, (d) minimal 1 tugas kelompok, (e) UTS dan (f) UAS. Quiz 
diberikan dalam bentuk pilihan ganda atau esai  sebelum (untuk mengetahui 
kesiapan mahasiswa mengikuti perkuliahan) atau sesudah perkuliahan (untuk 
mengetahui pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah dibahas). Tes 
Penguasaan diberikan untuk mengetahui pemahaman mahasasiswa sesudah 
membahas satu atau beberapa pokok bahasan tertentu.  

2. Tugas individual membuat (a) 5 (lima) synopsis dengan panjang sekitar 250 - 500 
kata untuk setiap artikel dan (b)  resensi atas sebuah buku yang isinya berkaitan 
dengan isi mata kuliah ini. Risensi disusun dalam kurang lebih 2000 kata dengan 
menggunakan rujukan dari mata kuliah ini dan diserahkan selambatnya pada saat 
ujian akhir semester (UAS). Makalah berisi 25 % deskripsi dan 75 % pendapat 
mahasiswa. Format penilaian untuk anotasi dan risensi terlamipr (Lampiran 1 dan 2)  

3. Secara kelompok mahasiswa menyajikan pokok bahasan yang dipilih dari silabus 
dengan ketentuan (a) satu kelompok tidak lebih dari 2 orang, (b) masing-masing 
angota kelompok mempelajari dan memahami pokok bahasan secara utuh, (c) 
menggunakan power point dalam penyajian (tanpa makalah),  (d)  mengadakan 
diskusi tentang pokok bahasan, dan (e) mahasiswa di luar kelompok melakukan 

penilaian atas penyajian kelompok. Nilai penyajian kelompok merupakan nilai 
gabungan antara rata-rata nilai yang diberikan mahasiswa dan yang diberikan 
dosen. Lama pemaparan adalah 20 menit, diskusi 100 menit, dan tanggapan dosen 
selama 30 menit. 

4. UTS dan UAS diberikan dalam bentuk esai. UTS mencakup pokok bahasan yang 
dibahas dalam paruh semester pertama dan UAS mencakup semua pokok bahsan 
dalam satu semester. UTS dan UAS diselenggarakan di dalam kelas atau di luar 
kelas sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen.  

5. Apabila terdapat gejala hasil tugas atau jawaban mahasiswa sama dengan 
mahasiswa lain atau dikopi dari sumber lain, maka mahasiswa yang bersangkutan 
dianggap melanggar kode etik akademis dan dinyatakan tidak lulus dalam mata 
kuliah ini.  
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6. Dalam mata kuliah ini mahasiswa tidak dibebani tugas atau ujian tambahan untuk 
memperbaiki nilai. 

7. Penilaian  akhir atas tingkat penguasaan diberikan dalam bentuk huruf (A,B,C atau 
BL) dan angka (rentangan 4 s/d 2.5). Penilaian akhir merupakan penggabungan dari 

skor yang diperoleh  atas tes dan/atau penilaian lain. Pemberian skor atas tes 
dan/atau tugas lain  dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut : 

a. Quiz, tes penguasaan, tugas individu  :   40 % 

b. Tugas kelompok     :   25 % 

c. UTS       :   15 % 

d. UAS      :   20 %  

Jumlah      : 100 % 

Bagi mahasiswa yang memenuhi semua kewajiban dalam mata kuliah ini, diberikan 
penghargaan 5 % 

8. Rentang penilaian penilaian disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di PPS 
UKRIDA 

9. Jadwal Perkuliahan: 
Disesuikan dengan ketentuan PPs Ukrida. 
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SILABUS 

 

 

PRT POKOK BAHASAN SUB-POKOK BAHASAN KETERANGAN TGL 

          

I Pengantar a. Pedoman Perkuliahan Dosen 23 Mart  

b. Istilah-Istilah yang Relevan 

2 Hakikat Kurikulum a. Pengertian Dosen 23 Mart 

b. Peranan  

c. Fungsi 

d. Dasar Pengembangan 
Kurikulum 

3 Filosofi 
Pengembangan 
Kurikulum (1) 

a.  Perenialisme Dosen 30 Mart  

b. Essensialisme Quiz 1 

c. Progressivisme 

d.  Rekonstruktivisme 

4 Filosofi 
Perkembangan 
Kurikulum (2) 

a. Studi Kasus di Indonesia Mahasiswa 30 Mart 

b. Analisis  

5 Tujuan Pendidikan  a. Kompetensi Dosen 6 April 

b. Susunan Kompetensi  

6 Pengalaman Belajar 
(1) 

a.  Hkikat Mahasiswa 6 April 

b. Desain Pembelajaran Quiz 2 

c.  Model Desain 
Pembelajaran 

7  Pengalaman Belajar 
(2) 
 

a. Komponen Model Desain 
Pemb 

Dosen 13 April 
 

14 Pemilihan Model Desain Pemb  

UTS  Tugas Sinopsis 
Artikel Jurnal 
 

8 Pengelolaan 
Pembelajaran (1) 

a. Hakikat Mahasiswa  13 April 

b. Kriteria Quiz 3 

c. Elemen 

 

9 Pengelolaan 
Pembelajaran (2) 

a. Prinsip Mahasiswa  20 April 

b. Struktur 

10  Evaluasi Belajar a. Tujuan Mahasiswa  20 April 

b. Teknik Tes Penguasaan 
2 c. Penggunaan 

11 Evaluasi Kurikulum a. Tujuan Mahasiswa  
 
Quiz 4 

27 April 

b. Teknik 

c. Penggunaan 

12 
 

General Review  Semua pokok bahasan Dosen 4 Mei 

UAS Tugas Resensi 
Buku  

15 Mart 2017 


