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A. Pendahuluan 

Kurikulum umumnya diartikan sebagai kumpulan mata-mata pelajaran atau 

bahan ajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Menurut 

Nurgiyantoro (1988), konsep kurikulum secara tradisional memiliki 

kecenderungan memfokuskan diri  pada rencana pelajaran untuk menyampaikan 

mata-mata pelajaran (subject matter) kepada anak didik yang biasanya berisi 

kebudayaan masa lampau atau sejumlah ilmu pengetahuan. Pandangan ini 

menjadikan kurikulum dilaksanakan berpusat pada guru atau teacher centered 

curriculum. Dalam perkembangannnya, masyarakat berkeinginan mengubah 

pandangan tradisional terhadap kurikulum yang memandang guru sebagai pusat 

menjadi adanya perhatian yang lebih pada minat dan kebutuhan peserta didik. 

Dalam pandangan ini, peserta didik sebagai subyek didik yang harus diperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Oleh karena itu, terjadi 

pergeseran dalam dunia pendidikan dari subject centered atau teacher centered 

ke arah student centered. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal1 ayat 19 ditegaskan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.   

 Seiring dengan perkembangan jaman, pengertian kurikulum akan selalu 

mengalami perubahan. Salah satu faktor penyebab perubahan itu adalah   

ketidakpuasan masyarakat dengan hasil pendidikan sekolah dan adanya 

keinginan untuk selalu memperbaikinya (Nasution, 1980). Lebih lanjut, Nasution 

menyatakan bahwa  tak mungkin menyusun sebuah kurikulum yang mantap 

untuk sepanjang jaman. Hal berarti suatu kurikulum yang dirancang dengan 

cermat dan baik pada masa tertentu sangat mungkin tak sesuai lagi untuk masa 

yang berbeda, karena jaman selalu berubah dengan tingkat kebutuhan 

masyarakat yang berubah pula. Dengan demikian, kurikulum harus 

menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan jaman. Selain itu, perubahan 

kurikulum dapat terjadi karena adanya pandangan baru pada peserta didik, 

masyarakat, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Perkembangan kurikulum di Indonesia pada jaman pasca kemerdekaan 

hingga saat ini terus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan jaman serta 
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terus akan mengalami penyempurnaan dalam segi muatan, pelaksanaan, dan 

evaluasinya. 

Perubahan kurikulum dapat bersifat sebagian tetapi dapat pula bersifat 

keseluruhan yang menyangkut semua komponen kurikulum. Pembaharuan 

kurikulum biasanya dimulai dari perubahan konsepsional yang fundamental yang 

diikuti oleh perubahan struktural. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, 

kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 

1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 dan kurikulum 2013 

yang diterapkan secara bertahap mulai tahun ajaran 2013/2014. Pemikiran 

pengembangan Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar taksonomi yang 

diterima secara luas, kajian Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan KTSP 2006, 

dan tantangan Abad 21 serta penyiapan Generasi 2045. 

 

B. Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyelenggarakan program 

pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. 

Program pendidikan SMK disesuaikan dengan Spektrum Keahlian Pendidikan 

Menengah Kejuruan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 yang   

dikelompokkan dalam enam bidang studi keahlian, yaitu:  (1) teknologi dan 

rekayasa; (2) teknologi informasi dan komunikasi; (3) kesehatan; (4) seni, 

kerajinan, dan pariwisata; (5) agribisnis dan agroteknologi; dan (6) bisnis dan 

manajemen. Masing-masing bidang studi keahlian memiliki program studi 

keahlian, dan masing-masing program studi keahlian memiliki kompetensi 

keahlian. 

Berdasarkan pada naskah kurikulum SMK edisi 2006, kurikulum SMK 

dirancang menggunakan pendekatan: (1) akademik; (2) kecakapan hidup (life 

skills); (3) pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (competency-based 

curriculum); (4) pendekatan kurikulum berbasis luas dan mendasar (broad-

based curriculum); dan (5) pendekatan kurikulum berbasis produksi 

(production-based curriculum), dengan harapan: (1) lulusan SMK mampu 

bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang 

ada; (2) keahlian lulusan SMK sesuai dengan tuntutan dunia kerja; dan (3) 
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lulusan SMK mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Cakupan materi yang diajarkan di SMK disajikan dalam bentuk berbagai  

kompetensi  yang  dinilai  penting  dan perlu  bagi  peserta didik  dalam 

menjalani  kehidupan  sesuai  dengan  tuntutan dunia kerja yang dikemas 

dalam berbagai mata diklat dan dikelompokkan dalam tiga kelompok program, 

yaitu: normatif, adaptif dan produktif. Program   normatif   berisi mata diklat 

yang lebih menitikberatkan   pada   norma,   sikap   dan   perilaku   yang   

harus diajarkan, ditanamkan, dan dilatihkan pada peserta   didik,   di   samping   

kandungan pengetahuan dan keterampilan yang ada di dalamnya. Program 

adaptif merupakan kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk 

peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan yang luas 

dan kuat untuk menyelesaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang 

terjadi di lingkungan  sosial,  lingkungan  kerja serta mampu  mengembangkan  

diri  sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

Program adaptif diberikan agar peserta didik tidak hanya memahami dan 

menguasai “apa” dan “bagaimana“ suatu pekerjaan dilakukan, tetapi memberi 

juga pemahaman   dan   penguasaan   tentang   “mengapa“   hal   tersebut   

harus dilakukan. Program produktif adalah kelompok mata pelajaran yang 

berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). Program produktif bersifat melayani permintaan 

pasar kerja, karena itu lebih banyak ditentukan oleh dunia usaha/industri atau 

asosiasi profesi. Program produktif diajarkan secara spesifik sesuai dengan 

kebutuhan tiap program keahlian. 

Pelaksanaan kurikulum dilakukan dalam kegiatan kurikuler dan kegiatan 

ekstrakurikuler.  Kegiatan  kurikuler  adalah  kegiatan  yang  dilaksanakan  

sesuai dengan struktur kurikulum, ditujukan untuk mengembangkan kompetensi 

peserta didik sesuai dengan bidang keahliannya. Kegiatan kurikuler dilakukan 

melalui kegiatan pembelajaran terstruktur sesuai dengan struktur kurikulum. 

Kegiatan ekstrakurikuler  merupakan  kegiatan  diklat  di  luar  jam  yang  

tercantum  pada struktur  kurikulum.  Kegiatan  ini  ditujukan  untuk  

mengembangkan  bakat  dan minta serta untuk memantapkan pembentukan 
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kepribadian peserta didik. Pendekatan pembelajaran menggunakan 

pembelajaran berbasis kompetensi untuk dapat menguasai sikap (attitude), 

pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills) agar dapat bekerja sesuai 

dengan profesinya seperti yang dituntut oleh dunia kerja.  

 

C. Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan 

Dengan diterbitkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003, terdapat tiga perubahan kurikulum secara mendasar, yaitu: 

(1) kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pada tahun 2004, (2) kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTPS) pada tahun 2006, dan (3) kurikulum 2013. 

KBK ini ditekankan agar siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah memiliki 

kompetensi sehingga dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

kemampuan, nilai, sikap, dan minat siswa agar dapat melakukan sesuatu dalam 

bentuk keterampilan, tepat, dan berhasil dengan penuh tanggung jawab. 

Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk membantu siswa menguasai 

kompetensi-kompetensi agar tujuan pembelajaran tercapai. Beberapa 

karakteristik KBK, antara lain: (1) menekankan pada ketercapaian kompetensi 

siswa, baik secara individual maupun klasikal, (2) berorientasi pada hasil belajar 

dan keberagaman, (3) penyampaian dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatann dan metode bervariasi, (4) sumber belajar bukan hanya guru 

tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, dan (5) 

penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan 

atau pencapaian suatu kompetensi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah telah diberlakukan otonomi daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada 

uaya pemberdayaan terhadap masyarakat daerah untuk menentukan sendiri  

jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran dan sistem penilaian hasil 

belajar, guru dan kepala sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Sekolah dan guru memiliki otoritas dalam 



 

Workshop Penguasaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kurikulum 2013  5 
di SMK Muhammadiyah Prambanan, Yogyakarta pada 10 Mei 2014 

 

mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik 

siswa dan lingkungan di sekolahnya. 

Selanjutnya, pengembangan kurikulum 2013 masih ditekankan pada 

pencapaian kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Adapun ciri kurikulum 2013 yang paling 

mendasar menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu 

pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa saat ini dan ke depan akan 

mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan 

informasi. Siswa lebih didorong untuk memeiliki tanggung jawab pada 

lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki 

kemampuan berpikir kritis. Kurikulum dikembangkan dengan tujuan terbentuk 

generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.  Kesiapan guru memegang 

peran penting dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan 

berdampak pada kegiatan guru menerapkan model pembelajaran ilmiah 

(scientific learning) dengan melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengkomunikasikan dalam proses pembelajaran. 

 

D. Pengembangan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam 

menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum 2013 disusun untuk 

mengantisipasi perkembangan masa depan. Pengembangan kurikulum 2013 

bertujuan untuk mendorong peserta didik agar mampu lebih baik dalam 

melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 

(mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah 

menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran 

dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada 

fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan ini diharapkan 

siswa memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. 

Siswa akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka 

bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di jamannya, 

memasuki masa depan yang lebih baik. 

Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan 

pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada 
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tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan Pasal 35, dimana kompetensi 

lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati.  

Penyusunan kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada penyederhanaan, 

tematik-integratif juga mengacu pada kurikulum 2006 dimana terdapat 

beberapa permasalahan, antara lain: (1) konten kurikulum yang masih terlalu 

padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi 

yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia 

anak; (2) belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (3) kompetensi belum menggambarkan 

secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; beberapa 

kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

(misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan 

soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam 

kurikulum; (4) belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi 

pada tingkat lokal, nasional, maupun global; (5) standar proses pembelajaran 

belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci, sehingga membuka 

peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran 

yang berpusat pada guru; (6) standar penilaian belum mengarahkan pada 

penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas 

menuntut adanya remediasi secara berkala; dan (7) dengan KTSP memerlukan 

dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir. 

 

1. Landasan Yuridis 

Setiap kegiatan pengembangan kurikulum, baik pada level makro maupun 

mikro, selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atas 

hasil-hasil pemikiran, sosial-budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, penelitian yang mendalam, maupun landasan yuridis. Hal ini 

disebabkan bahwa kurikulum pada hakikatnya merupakan rancangan atau 

program pendidikan. Sebagai bentuk rancangan program, kurikulum ini 
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menempati posisi/kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan 

pendidikan, dalam arti akan sangat menjadi penentu terhadap proses 

pelaksanaan dan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh pendidikan. Landasan-

landasan tersebut merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum. 

Pengembangan dan implementasi kurikulum sekolah harus memiliki 

landasan yudis sebagai kebijakan publik yang diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan-kebijakan pendidikan. Pengembangan dan implementasi kurikulum 

2013 yang saat ini diterapkan di Indonesia dilandasi oleh kebijakan perundang-

undangan, antara lain: 

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

3.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  

4.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013  tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

5.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

6.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indobesia Nomor 20 Tahun 

2007 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
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7.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 

Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 

Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 

 

2. Struktur Kurikulum 2013 SMK 

a. Pengorganisasian Kompetensi SMK 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang 

satuan pendidikan SMK dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar 

yang diperlukan untuk mencapainya. Standar kompetensi lulusan harus dicapai 

pada akhir jenjang SMK dengan masa studi tiga atau 4 tahun, dalam usaha 

memudahkan operasional perumusan kompetensi dasar. Capaian kompetensi 

pada tiap akhir jenjang disebut “Kompetensi Inti”. Kompetensi Inti merupakan 

gambaran kelompok yang tidak kategorial mengenai kompetensi dalam aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus 

dipelajari peserta didik untuk suatu sekolah, kelas dan mata pelajaran. 

Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas 

tersebut. Setiap mata pelajaran harus tunduk pada Kompetensi Inti yang telah 

dirumuskan, sehingga semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada 

kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan Kompetensi Inti.  

Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (organising 

element) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti 

merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal 

kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah  keterkaitan 

kompetensi dasar satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi 

prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antar 

kompetensi yang dipelajari siswa SMK. Organisasi horizontal adalah keterkaitan 

antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan kompetensi dasar dari 

mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi 

proses saling memperkuat. Dalam kurikulum 2013 terdapat empat rumusan 

Kompetensi Inti (KI), yaitu: (1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, (2) 

KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, (3)  KI-3 untuk Kompetensi Inti 

pengetahuan, dan (4) KI-4 untuk Kompetensi Inti keterampilan. 

Untuk mendukung Kompetensi Inti, capaian pembelajaran mata pelajaran 
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diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian Kompetensi Inti 

dilakukan melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui 

mata pelajaran. Rumusan pembelajaran dikembangkan dengan memperhatikan 

karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata 

pelajaran. Sebagai pendukung pencapaian Kompetensi Inti, kompetensi dasar 

dikelompokkan menjadi empat sesuai dengan rumusan Kompetensi Inti di atas. 

 

b. Struktur Kurikulum SMK 

Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi 

lulusan melalui Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam 

berbagai mata pelajaran yang berfungsi sebagai sumber kompetensi. Mata 

pelajaran yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi tersebut harus 

mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Setiap mata pelajaran diperlukan 

beban belajar per minggu dan per semester atau per tahun. Beban belajar ini 

didistribusikan ke berbagai mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi 

yang diharapkan setiap mata pelajaran. 

Beban belajar di SMK untuk kelas X, XI, dan XII atau dan XIII adalah 48 

jam per minggu. Durasi satu jam pelajaran untuk SMK adalah 45 menit. Satu 

semester terdiri atas 18 minggu. Beban belajar ini terdiri atas Kelompok Mata 

Pelajaran Wajib A dan B dengan durasi 24 jam pelajaran dan Kelompok Mata 

Pelajaran Peminatan (Kejuruan) dengan durasi 24 jam pelajaran. Kelompok 

Mata Pelajaran Peminatan (Kejuruan) dibagi dalam 3 kelompok, yaitu Kelompok 

Mata Pelajaran Bidang Keahlian (C1), Kelompok Mata Pelajaran Program 

Keahlian (C2), dan Kelompok Mata Pelajaran Paket Keahlian (C3). Penambahan 

jam pelajaran dimungkinkan sepanjang sejalan dengan dinamika proses 

pembelajaran siswa aktif, yaitu proses pembelajaran yang mengedepankan 

pentingnya siswa mencari tahu melalui proses mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, dan mengkomunikasikan. 

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah, terdiri atas Kelompok Mata 

Pelajaran Wajib dan Mata Pelajaran Pilihan. Mata pelajaran wajib mencakup 9 

(sembilan) mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam pelajaran per minggu. 

Isi kurikulum (KI dan KD) dan kemasan substansi untuk mata pelajaran wajib 
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bagi SMA/MA dan SMK/MAK adalah sama. Mata pelajaran pilihan terdiri atas 

pilihan akademik untuk SMA/MA serta pilihan akademik dan vokasional untuk 

SMK/MAK. Mata pelajaran pilihan ini memberi corak kepada fungsi satuan 

pendidikan, dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik.  

Mata pelajaran Kelompok A dan C adalah kelompok mata pelajaran yang 

substansinya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B adalah 

kelompok mata pelajaran yang substansinya dikembangkan oleh pusat dan 

dapat dilengkapi dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah 

daerah. Kegiatan Ekstrakurikuler SMA/MA dan SMK/MAK meliputi: Pramuka 

(wajib), OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain, diatur lebih lanjut dalam bentuk 

Pedoman Program Ekstrakurikuler. 

Struktur kurikulum SMK berisi mata pelajaran wajib, dan mata peminatan 

seperti tertera pada Lampiran 2 dan 3. Mata pelajaran wajib terdiri atas 9 

(sembilan) mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, 

Sejarah Indonersia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga, dan Kesehatan, dan Prakarya dan Kewirausahaan. Mata pelajaran wajib 

tersebut bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam 

spektrum  manusia kerja. Mata pelajaran Peminatan terdiri atas beberapa mata 

pelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kerja dan 

pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya.  

Struktur kurikulum SMK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh 

dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang 

hingga empat tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII. 

Kurikulum SMK dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik 

dapat belajar sesuai dengan minat mereka. Struktur kurikulum SMK memberi 

peluang kepada peserta didik melakukan pilihan mulai pada Kelompok Program 

Keahlian sebagai program peminatan dan kemudian berlanjut melakukan pilihan 

program pendalaman peminatan pada Kelompok Paket Keahlian. Pada SMK/MAK 

terdapat 47 Program Keahlian (Peminatan) dengan 134 Paket Keahlian 

(Pendalaman Peminatan). 
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3. Pengembangan Silabus Kurikulum 2013 SMK 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

pembelajaran, meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 

penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan 

skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan. 

a. Silabus 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk 

setiap bahan kajian mata pelajaran.  Silabus dikembangkan berdasarkan 

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. 

Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Silabus paling sedikit memuat, antara lain: 

a. Identitas mata pelajaran  

b. Identitas sekolah, meliputi: nama satuan pendidikan dan kelas. 

c. kompetensiinti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai 

kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus 

dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan 

matapelajaran; 

d. kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran; 

e. materi pokok, memuat: fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, 

dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi; 

f. pembelajaran,yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik 

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; 

g. penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik; 

h. alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum 

untuk satu semester atau satu tahun; dan 

i. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar 

atau sumber belajar lain yang relevan. 



 

Workshop Penguasaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kurikulum 2013  12 
di SMK Muhammadiyah Prambanan, Yogyakarta pada 10 Mei 2014 

 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan 

dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam 

upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun 

berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih. 

RPP terdiri atas komponen: 

a. identitas sekolah,yaitu: nama satuan pendidikan 

b. identitas matapelajaran; 

c. kelas/semester; 

d. materi pokok; 

e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 

beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 

tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai; 

f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan iukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;  

g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 

h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi; 

i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai; 

j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran; 
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k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 

atau sumber belajar lain yang relevan; 

l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, 

dan penutup; dan penilaian hasil pembelajaran. 

 

D. Penutup 

Pengembangan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan kajian 

Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan KTSP 2006, dan tantangan Abad 21 

serta penyiapan Generasi 2045. Ciri kurikulum 2013 menuntut kemampuan guru 

memiliki pengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak mungkin 

karena siswa saat ini dan ke depan akan mudah mencari informasi dengan 

bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. Kesiapan guru 

memegang peran penting dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini 

akan berdampak pada kegiatan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

ilmiah (scientific learning) dengan melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengkomunikasikan dalam proses pembelajaran. 

Pengembangan kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong peserta didik 

agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau 

mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang 

menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 

menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. 

Standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang SMK dengan 

masa studi tiga atau 4 tahun. Dalam kurikulum 2013 terdapat empat rumusan 

Kompetensi Inti (KI), yaitu: (1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, (2) 

KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, (3)  KI-3 untuk Kompetensi Inti 

pengetahuan, dan (4) KI-4 untuk Kompetensi Inti keterampilan. Untuk 

mendukung Kompetensi Inti ini, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan 

menjadi kompetensi-kompetensi dasar. 

Struktur kurikulum SMK memberi peluang kepada peserta didik melakukan 

pilihan mulai pada Kelompok Program Keahlian sebagai program peminatan dan 

kemudian berlanjut melakukan pilihan program pendalaman peminatan pada 

Kelompok Paket Keahlian. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk 
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Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada 

Standar Isi. Perencanaan pembelajaran, meliputi penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat 

penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan 

RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. 
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Lampiran 1 

 

Struktur Umum Kurikulum Pendidikan Menengah 

 

  

MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 

BELAJAR  

PER MINGGU 

X XI XII 

Kelompok A (Wajib)    

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Matematika 4 4 4 

5. Sejarah Indonesia 2 2 2 

6. Bahasa Inggris 2 2 2 

Kelompok B (Wajib)    

7. Seni Budaya* 2 2 2 

8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 3 3 3 

9. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu  24 24 24 

Kelompok C (Peminatan)    

Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA)  

Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi  

(SMK/MAK)  

18 

24 

20 

24 

20 

24 

Jumlah Jam Pelajaran yang harus ditempuh per 

minggu (SMA/MA) 

 

Jumlah Jam Pelajaran yang harus ditempuh per 

minggu (SMK/MAK) 

42 

 

 

48 

44 

 

 

48 

44 

 

 

48 
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Lampiran 2 

 

Struktur Umum Kurikulum SMK/MAK 

(Program 3 Tahun) 

 

  

MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 

BELAJAR  

PER MINGGU 

X XI XII 

Kelompok A (Wajib) 
   

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Matematika 4 4 4 

5. Sejarah Indonesia 2 2 2 

6. Bahasa Inggris 2 2 2 

Kelompok B (Wajib) 
   

7. Seni Budaya* 2 2 2 

8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 3 3 3 

9. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu  24 24 24 

Kelompok C (Peminatan) 
   

Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi 

(SMK/MAK) 
24 24 24 

Jumlah Jam Pelajaran yang harus ditempuh per-

minggu 
48 48 48 

 

Keterangan: 

 :  pembelajaran dapat dilaksanakan di satuan pendidikan dan/atau di 

industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio 

sebagai instrumen utama penilaian. 
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Lampiran 3 

 

Struktur Umum Kurikulum SMK/MAK 

(Program 4 Tahun) 

 

  

MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 

BELAJAR  

PER MINGGU 

X XI XII XIII 

Kelompok A (Wajib) 
   

 

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 

2. 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
2 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 

4. Matematika 4 4 4 4 

5. Sejarah Indonesia 2 2 2 2 

6. Bahasa Inggris 2 2 2 2 

Kelompok B (Wajib) 
   

 

7. Seni Budaya* 2 2 2 2 

8. 
Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan 

Kesehatan 
3 3 3 3 

9. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per 

minggu  
24 24 24 24 

Kelompok C (Peminatan) 
   

 

Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan 

Vokasi (SMK/MAK) 
24 24 24 24 

Jumlah Jam Pelajaran yang harus ditempuh 

per-minggu 
48 48 48 48 

 

Keterangan: 

 :  pembelajaran dapat dilaksanakan di satuan pendidikan dan/atau di 

industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio 

sebagai instrumen utama penilaian. 

 

 


