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Hakikat kurikulum
 Kurikulum dipandang secara mikro,

kurikulum adalah materi suatu mata ajar
yang harus disampaikan pada peserta didik

 Kurikulum dipandang secara makro,
kurikulum adalah seluruh pengalaman yang
diatur dalam kehidupan persekolahan mulai
dari mata pelajaran di kelas sampai
kegiatan ekstrakurikuler.



Kurikulum berdasar sifat &
strukturnya menurut para ahli

 Kurikulum Tradisional, kurikulum
merupakan suatu mata pelajaran yang
berdiri sendiri.

 Kurikulum Fungsional, menitikberatkan
pada hubungan antara materi, gaya
mengajar guru serta pemanfaatan waktu
belajar yang tersedia untuk mengerjakan
tugas yang diberikan oleh guru.



 Kurikulum tersembunyi (hidden
kurikulum) norma-norma yang tidak
terencana dan tidak tersusun secara
eksplisit yang diajarkan dan dipelajari
lewat proses pendidikan.

 Bagaimana dalam Penjas….?



“Kurikulum” dalam mata pelajaran
(Penjas)

 Kurikulum adalah pengalaman-pengalaman
dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan
oleh sekolah dengan tujuan untuk
memodifikasi perilaku siswa menuju
perilaku yang diharapkan.

 Kurikulum penjas merupakan bagian
dari kurikulum sekolah secara
keseluruhan yang memberikan
sumbangan bagi filosofi, tujuan dan
sasaran pendidikan.



Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum merupakan suatu bangunan yang tersusun

secara sistematis, gabungan dari bagian-bagian yang ada,
satu sama lain saling berkaitan, dan saling mengisi, dan
memiliki fungsinya sendiri-sendiri.

Kurikulum yang lalu, bagiannya adalah (1) Buku I Landasan,
Program, dan Pengembangan Kurikulum, (2) Buku II. Garis-
garis Besar Program Pengajaran, dan (3) Buku III. Pedoman
Pelaksanaan Kurikulum.

Perangkat Kurikulum 2004 terdiri atas Kerangka dasar, Standar
Kompetensi Bahan Kajian, Standar Kompetensi mata
pelajaran, dan didukung oleh perangkat layanan profesional
(1) pemahaman terhadap kurikulum 2004, (2) model sistem
penyampaian kurikulum, (3) kegiatan belajar mengajar yang
efektif, (4) pengelolaan kurikulum di tingkat sekolah, dan (5)
model pelatihan dan pengembangan silabus.

Struktur Kurikulum 2006 (KTSP) yang harus disiapkan oleh guru
(penjas): Analis jam/waktu efektif, Program Tahunan,
Semester, Analisis materi pelajaran, Silabus dan RPP.



Komponen Kurikulum
Soetopo & Soemanto, 1993: 26-36):
(1) tujuan: (a) Tujuan Pendidikan Nasional, (b) Tujuan

Institusional/Lembaga, © Tujuan Kurikuler, (d)
tujuan Instruksional;

(2) Materi: (a) isi materi, (b) Struktur Program;
(3) Organisasi dan Strategi: (a) Struktur horisontal:

Separated, correlated, Integrated (b) Struktur
vertikal: sistem kelas, program tanpa kelas,
kombinasi dengan dan tanpa kelas, © Strategi:
Desain pembelajaran, Metode pembelajaran,
Evaluasi;

(4) Sarana: (a) personal, (b) material, ©
kepemimpinan;

(5) Evaluasi: (a) Evaluasi terhadap hasil atau produk
kurikulum, (b) Evaluasi terhadap proses kurikulum.



Hakikat Penjas
Penjas adalah proses pendidikan yang memanfaatkan
aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis
bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan
individu secara organik, neuromuskuler, perseptual,
kognitif, dan emosional, dalam kerangka sistem
pendidikan nasional.

Tujuan Penjas…(lihat Kurikulum 2006)?



Hubungan Penjas dengan
Kurikulum

Hubungan Kurikulum dengan Penjas
mengkaji kaitan antara kurikulum
dan Penjas, terdapat dua jenis
hubungan, yaitu

(a)Penjas merupakan payung/wadah
yang menampung kurikulum, dan

(b)Penjas merupakan salah satu mata
ajar yang terdapat dalam kurikulum.


