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KONSEP KURIKULUM 2013
 Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu.

 Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah 
lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi 
yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang 
mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan secara terpadu.



Tantangan Internal
 Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 Standar 

Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Pengelolaan, 
Standar Biaya, Standar Sarana Prasarana, Standar Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan, Standar Isi, Standar Proses, dan Tenaga Kependidikan, Standar Isi, Standar Proses, 
Standar Penilaian, dan Standar Kompetensi Lulusan.

 Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor 
perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari 
pertumbuhan penduduk usia produktif.



Reformasi Pendidikan Mengacu pada 8 Standar
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KURIKULUM 2013

STANDAR PENGELOLAAN
Manajemen Berbasis Sekolah

STANDAR PEMBIAYAAN
BOS, Bantuan Siswa Miskin, BOPTN/Bidik Misi (di PT)

STANDAR SARANA-PRASARANA
Rehab Gedung Sekolah, RKB, Penyediaan Lab dan Perpustakaan, 

Penyediaan Buku

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN

Peningkatan Kualifikasi & Sertifikasi, Pembayaran Tunjangan Sertifikasi, 
Uji Kompetensi dan Pengukuran Kinerja
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Perkembangan Penduduk sebagai Modal

 SDM Usia Produktif (2020-2035) Melimpah 

 Kurikulum
PTK PTK

 Sarpras
 Pendanaan
 Pengelolaan 

Modal Pembangunan 



Tantangan Eksternal

Tantangan di Era globalisasi:
• Masalah lingkungan hidup.
• Kemajuan teknologi informasi.
• Ekonomi berbasis pengetahuan.• Ekonomi berbasis pengetahuan.
• Kebangkitan industri kreatif dan budaya.
• Pergeseran kekuatan ekonomi dunia.
• Pengaruh dan imbas teknosains.
• Mutu, investasi dan transformasi pada sektor

pendidikan.
• Materi TIMSS dan PISA



Kompetensi Masa Depan

 Kemampuan berkomunikasi. berpikir jernih dan 
kritis.

 Kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung 
jawab.jawab.

 Kemampuan toleransi  terhadap berbedaan pendapat.
 Kemampuan hidup dalam masyarakat.
 Siap  untuk bekerja, cerdas, berbakat 
 Bertanggung jawab terhadap lingkungan.



Fenomena Negatif  yang  Mengemuka

• Perkelahian pelajar
• Narkoba
• KorupsiKorupsi
• Plagiatisme 
• Kecurangan dalam Ujian (Nyontek)
• Gejolak masyarakat (social unrest)



Penyempurnaan Pola Pikir
Perumusan Kurikulum 2013

 Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari 
kebutuhan 

 Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi 
Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata 
pelajaran

 Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap 
pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan,

 Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin 
dicapai



Langkah Penguatan Proses
Proses Pembelajaran
 Menggunakan pendekatan saintifik melalui 

mengamati, menanya, mencoba, menalar,....
 Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak  Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak 

pembelajaran untuk semua mata pelajaran.
 Menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberi 

tahu [discovery learning].
 Menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat 

komunikasi, pembawa pengetahuan dan berfikir logis, 
sistematis, dan kreatif.



Penilaian
 Mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari rendah 

sampai tinggi.
 Menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan 

pemikiran mendalam [bukan sekedar hafalan].pemikiran mendalam [bukan sekedar hafalan].
 Mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja 

siswa.
 Menggunakan portofolio pembelajaran siswa.



Keseimbangan antara Sikap, Keterampilan dan 
Pengetahuan untuk Membangun 
Soft Skills dan Hard Skills1

SMA/SMK

PT

SD

SMP

SMA/SMK

Sumber: Marzano (1985), Bruner (1960).
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ELEMEN PERUBAHAN KURIKULUM 2013 
 Standar Kompetensi Lulusan
 Standar Proses
 Standar PenilaianStandar Penilaian
 Standar Isi



Penilaian hasil belajar
 Penilaian berbasis kompetensi
• Pergeseran [mengukur kompetensi 

pengetahuan berdasarkan hasil saja    menuju 
penilaian otentik([mengukur semua 
kompetensi sikap, keterampilan)kompetensi sikap, keterampilan)

• Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan
• Penilaian pada level KD dan kompetensi inti 

dan SKL 
• Menggunakan portofolio



 Kompetensi Lulusan:
Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills
dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi 
sikap, keterampilan, dan pengetahuan

 Kedudukan mata pelajaran (ISI): Kedudukan mata pelajaran (ISI):
Kompetensi yang semula diturunkan dari 
matapelajaran berubah menjadi mata pelajaran 
dikembangkan dari kompetensi.

 Kompetensi dikembangkan melalui:
Tematik terpadu dalam semua mata pelajaran



Bahan Ajar
 Segala bentuk  bahan yang digunakan untuk 

membantu  guru/instruktur dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran  di kelas.

 Bahan ajar : Seperangkat materi yang disusun secara  Bahan ajar : Seperangkat materi yang disusun secara 
sistematis  sehingga tercipta ligkungan /suasana yang 
memungkinkan peserta didik untuk belajar.

 Bahan ajar dapat berupa bahan tertulis maupun tidak 
tertulis.



Tujuan penyusunan Bahan Ajar:
 Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum dengan pertimbangan kebutuhan siswa 
(karakteristik dan lingkungan siswa).

 Membantu siswa memperoleh alternatif bahan ajar di  Membantu siswa memperoleh alternatif bahan ajar di 
samping buku teks yang terkadang sulit diperoleh.

 Memudahkan guru  dalam melaksanakan 
pembelajaran



Manfaat:

 Diperoleh  bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 
kurikulum  dengan pertimbangan kebutuhan siswa. 

 Tidak tergantung buku teks.
 Bahan ajar dikembangkan dari berbagai informasi  Bahan ajar dikembangkan dari berbagai informasi 

sehingga diharapkan menjadi lebih kaya/lengkap.
 Menambah  pengalaman guru untuk menulis.
 Mampu membangun komunikasi efektif antara guru 

dan siswa.



Jenis Bahan Ajar
Bahan Ajar Cetak dapat  dikelompokkan menjadi:
 Bahan ajar cetadengar (Audio), misal Kasetk (Printed).
 Bahan ajar, radio, compact disk audio. 
 Bahan ajar  pandang dengar (Audio Visual), misal  Bahan ajar  pandang dengar (Audio Visual), misal 

Video, Film. 
 Bahan ajar multi media interaktif. misal CAI 

(computer Assisted Instruction), CD multimedia 
pembelajaran interaktif. 

 Bahan ajar berbasis Web (web based learning 
materials)



Bahan Ajar Cetak  ditampilkan dalam 
berbagai bentuk
 Handout: bahan tertulis untuk memperkaya 

pengetahuan peserta didik. Handout biasanya diambil 
dari beberapa literatur  yang sesuai dengan materi 
yang diajarkan. yang diajarkan. 



Buku
 Buku:Bahan tertulis yang menyajikan  ilmu 

pengetahuan Hasil pemikiran dari pengarangnya.  
Isi materi buku diperoleh dari hasil penelitian, hasil 
pengamatan aktual, otobiografi, Hasil imajinasi pengamatan aktual, otobiografi, Hasil imajinasi 
seseorang atau sering disebut fiksi
Buku yang baik: 
menggunakan bahasa yang baik dan mudah 
dimengerti, Penyajian menarik, dilengkapi dengan 
gambar dan keterangan, isi buku menggambarkan 
sesuatu yang sesuai dengan ide penulisnya.  Dapat 
digunakan oleh peserta didik untuk belajar. 



Modul:
 Modul: Sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta 

didik dapat belajar secara mandiri tanpa bimbingan guru. 

Modul  berisi:
 Petunjuk kerja
 Kompetensi yang akan dicapai Kompetensi yang akan dicapai
 Conten atau isi materi.
 Informasi pendukung mempelajarinya.
 Lembar kerja
 Evaluasi
 Balikan terhadap hasil evaluasi.

Modul menjadi bermakna jika peserta didik  dapat dengan 
mudah mempelajarinya.



LKS
 Lembar kegiatan Siswa: Lembaran berisi tugas yang harus 

diselesaikan oleh peserta didik, berisi petunjuk atau 
langkah-langkah  untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi 
harus jelas KD yang akan dicapai.harus jelas KD yang akan dicapai.

 Contoh tugas : membaca sebuah buku tertentu kemudian 
membuat rangkuman dan selanjutnya dipresentasikan. 
Atau berupa kerja Lab/kerja lapangan.

 Keuntungan menggunakan LKS: memudahkan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran. Siswa menjadi lebih mandiri.



 Brosur: Bahan informasi tertulis mengenai suatu 
masalah yang disusun secara sistematis, atau selebaran 
cetakan berisi  keterangan singkat  tapi lengkap. 
Brosur dapat dimanfaat sebagai bahan ajar selama 
sajian brosur diturunkan dari KD yang harus dikuasai 
peserta didik.

 Liflet: bahan cetak tertulis berupa lembaran yang 
dilipat, didesain secara cermat, dilengkapi dengan 
ilustrasi menggunakan bahasa sederhana, singkat dan 
mudah dipahami. Liflet  sebagai bahan ajar yang dapat 
menggiring peserta didik menguasai  satu atau lebih 
KD.



Brosur
 Bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang 

disusun secara sistematis, atau selebaran cetakan berisi  
keterangan singkat  tapi lengkap. Brosur dapat dimanfaat 
sebagai bahan ajar selama sajian brosur diturunkan dari 
KD yang harus dikuasai peserta didik.

Liflet: 
 bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat, didesain 

secara cermat, dilengkapi dengan ilustrasi menggunakan 
bahasa sederhana, singkat dan mudah dipahami. Liflet  
sebagai bahan ajar yang dapat menggiring peserta didik 
menguasai  satu atau lebih KD.

 .



Langkah Penyusunan Handout
Melakukan analisis kurikulum
Menentukan judul handout
Menggunakan referensi
Menulis handout (Jumlah kata per kalimat tidak lebih 

dari 25 kata, dalam 1 paragraf  antara 3-7 kalimat saja.dari 25 kata, dalam 1 paragraf  antara 3-7 kalimat saja.
Mengevaluasi  hasil tulisan dengan cara dibaca ulang, 

dimintakan masukan orang lain.
Memperbaiki handout sesuai dengan kekurangan 

yang ditemukan.
Gunakan sebagai sumber belajar untuk memperkaya 

handout ( Majalah, jurnal penelitian atau sumber lain)



KONSEP PENILAIAN AUTENTIK 
(PROSES DAN HASIL BELAJAR)

1. Penilaian autentik (Authentic Assessment) adalah 
pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil 
belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, 
dan pengetahuan.dan pengetahuan.

2. Secara konseptual penilaian autentik lebih bermakna 
secara signifikan  dibandingkan dengan  tes pilihan ganda 
terstandar sekali pun.



Penilaian Autentik
1. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap 

pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan 
tuntutan Kurikulum 2013.

2. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan 
hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka 
mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, 
dan lain-lain. dan lain-lain. 

3. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas 
kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik 
untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam 
pengaturan yang lebih autentik. 

4. Penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan 
tematik terpadu dalam pembejajaran, khususnya jenjang 
sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai.
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LANGKAH RESEARCH FORMAL

ANALISIS

IDENTIFIKASI
MASALAH

PENELITIAN 

KAJIAN
DATA 

KAJIAN
PUSTAKA 

PENGAMBILAN
KESIMPULAN 
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ANATOMI PROPOSAL
PTKPTK
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JUDUL PENELITIAN

MISAL:

MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES 
SAINS MELALUI PEMBELAJARAN DISCOVERY

PADA SISWA KELAS IV SD BEJI WATES
KABUPATEN KULON PROGO
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BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi Masalah
C. Pembatasan Masalah
D. Rumusan MasalahD. Rumusan Masalah
E. Tujuan Penelitian
F. Manfaat Penelitian
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BAB II. KAJIAN PUSTAKA 
A. Keterampilan Proses Sains
B. Pembelajaran Discovery
C. Keterkaitan Pembelajaran Discovery dengan 

Keterampilan Proses Sains
D. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan (Kalau ada)
E. Kerangka PikirE. Kerangka Pikir
F. Hipotesis Tindakan
G. Definisi Operasional Variabel
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BAB III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Subjek Penelitian
C. Setting Penelitian
D. Model Penelitian
E. Metode Pengumpulan DataE. Metode Pengumpulan Data
F. Instrumen Penelitian
G. Analisis Data Penelitian
H. Kriteria Keberhasilan Tindakan
DAFTAR PUSTAKA
JADWAL KEGIATAN
LAMPIRAN INSTRUMEN
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PENGERTIAN PTK
PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan
tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkantertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan
praktik pembelajaran di kelas secara lebih berkualitas
sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar yang
lebih baik (Asrori, 2009:9)
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TUJUAN PTK
 Meningkatkan kualitas pembelajaran
 Mengembangkan kemampuan guru dalam mengatasi

permasalahan-permasalahan aktual dalam
pembelajaranpembelajaran

 Memperkenalkan inovasi baru dalam dunia
pembelajaran

 Membudayakan kegiatan meneliti di kalangan guru
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PROSEDUR PTK
1. Memilih Masalah
 Jangan memilih permasalahan yang tidak mungkin

diperbaiki (di luar kemampuan)
 Jangan memilih permasalahan yang terlalu luas, 

misalnya kemampuan berbahasamisalnya kemampuan berbahasa
 Pilih masalah yang penting bagi peneliti dan siswa
 Memperhatikan ketersediaan dana, waktu, referensi
 Masalah tidak mengada-ada
 Mengidentifikasi penyebab masalah
 Rumuskan masalah secara jelas dan singkat
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SIKLUS TINDAKAN MODEL KEMMIS DAN MC TAGGART

PLAN

ACT & OBSERVE

REFLECT

REVISED
PLAN

ACT & OBSERVE

REFLECT
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Prosedur pengembangan instrumen

Kajian
Pustaka

Indikator-
Indikator Kisi-kisi

Transformasi
indikator

Variabel
indikator

menjadi Item-
item

Validasi
Instrume

n

Instrumen
siap

digunakan

40by sujati



Terima Kasih
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