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LANDASAN PENGEMBANGAN KBKLANDASAN PENGEMBANGAN KBKLANDASAN PENGEMBANGAN KBKLANDASAN PENGEMBANGAN KBK

FILOSOFIS(VALUE): PANCASILAFILOSOFIS(VALUE): PANCASILA( )( )
YURIDIS YURIDIS 

UUD 1945 (AMANDEMEN)UUD 1945 (AMANDEMEN)
GBHN TAHUN 1999GBHN TAHUN 1999

EMPIRISEMPIRIS
SOSIALSOSIAL EKONOMIEKONOMI BUDAYABUDAYASOSIAL,SOSIAL, EKONOMI,EKONOMI, BUDAYABUDAYA
GLOBALISASIGLOBALISASI
PERBANDINGANPERBANDINGAN KURKUR..INTERNASIONAL/UnescoINTERNASIONAL/Unesco

THEORIESTHEORIES
KONTEKSKONTEKS
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KURIKULUM BERBASIS KURIKULUM BERBASIS 
KOMPETENSIKOMPETENSIKOMPETENSIKOMPETENSI

Rencana dan pengaturan tentangRencana dan pengaturan tentangRencana dan pengaturan tentang Rencana dan pengaturan tentang 
kompetensi yang harus dicapai kompetensi yang harus dicapai 

t didik k i t b l jt didik k i t b l jpeserta didik, kegiatan belajar peserta didik, kegiatan belajar 
mengajar, penilaian, dan mengajar, penilaian, dan 
pemberdayaan sumberdaya pemberdayaan sumberdaya 
pendidikanpendidikanpp
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KOMPETENSI
Pengetahuan, keterampilan,

KOMPETENSI
Pengetahuan, keterampilan,
sikap dan nilai-nilai yang
harus dikuasai peserta 
didik dan direfleksikan dalamdidik dan direfleksikan dalam 
kebiasaan berpikir dan
bertindak
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METODE PENGEMBANGAN

KBKKBK

RESEARCH

DISSEMINATION

DEVELOPMENTDEVELOPMENT
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APA YANG BARU DNG KBKAPA YANG BARU DNG KBKAPA YANG BARU DNG KBKAPA YANG BARU DNG KBK
Menekankan keseimbangan antara Menekankan keseimbangan antara 
pengembangan sikap/moral, kompetensi pengembangan sikap/moral, kompetensi pe ge ba ga s ap/ o a , o pete spe ge ba ga s ap/ o a , o pete s
akademik, kecakapan hidup, seni dan akademik, kecakapan hidup, seni dan 
olahragaolahraga
M f k k  k hi  b k ik i M f k k  k hi  b k ik i Memfokuskan kemahiran berkomunikasi Memfokuskan kemahiran berkomunikasi 
melalui bahasa lisan dan tulis dan melalui bahasa lisan dan tulis dan 
berkomunikasi berkomunikasi 
Perumusan standar kompetensi yang Perumusan standar kompetensi yang 
jelasjelas
P b l j  b if t k t k t lP b l j  b if t k t k t lPembelajaran bersifat kontekstualPembelajaran bersifat kontekstual
Perubahan fungsi guru/instruktur yaitu Perubahan fungsi guru/instruktur yaitu 
sebagai fasilitator pembelajaransebagai fasilitator pembelajaran
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sebagai fasilitator pembelajaransebagai fasilitator pembelajaran



KEMAMPUAN DASAR
Ukuran kemampuan minimal yang 
mencakup pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang harus 
dicapai, diketahui, dan dimahirkan 
oleh peserta didik pada setiapoleh peserta didik pada setiap 
tingkatan dari suatu mata pelajaran
Kemampuan dasar harus dikuasaiKemampuan dasar harus dikuasai 
siswa untuk mencapai standar 
kompetensi (utuh) yangkompetensi (utuh) yang 
ditentukan.
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MATERI POKOK 
PEMBELAJARAN :

Pokok suatu bahan kajian

PEMBELAJARAN :

Pokok suatu bahan kajian 
yang dapat berupa bidang 
ajar isi prosesajar, isi, proses, 
keterampilan, atau konteks 
keilmuan suatu matakeilmuan suatu mata 
pelajaran
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INDIKATORINDIKATOR
PENCAPAIAN KEMAMPUAN

Kemampuan dasar yangp y g
lebih spesifik yang dapat
dijadikan sebagai ukurandijadikan sebagai ukuran
untuk menilai ketuntasanu tu e a etu tasa
belajar
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TEORI DASAR:
Hakekat Siswa Belajar

Motivasi
Mandiri
Kerjasama
K t k B l jKonteks Belajar

Ebbut dan Straker
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Ebbut dan Straker



Hakekat Obyek Belajar (Ilmu)

ONTOLOGI
EPISTEMOLOGIEPISTEMOLOGI
AKSIOLOGIAKSIOLOGI
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