
Inisiasi 2  
Model Konsep Kurikulum dan Organisasi Kurikulum 

 
Saudara mahasiswa, pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang ke dua 

dalam tutorial on-line mata kuliah pengembangan kurikulum Sekolah Dasar. Pada 
kesempatan ini kita besama-sama akan membahas dua unit yaitu unit tiga dan unit 
empat. Dua unit tersebut membahas tentang ”model konsep kurikulum dan organisasi 
kurikulum”. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kita dapat memahami  model 
konsep kurikulum, model pengembangan kurikulum, model pendekatan kurikulum, 
dan  organisasi kurikulum yang meliputi struktur horizontal, struktur vertikal serta 
strategi pelaksanaan kurikulum. 

Kita telah memahami bahwa ada beberapa model konsep kurikulum, dan 
model ini sangat dipengaruhi oleh aliran pendidikan yang dianut, yaitu pendidikan 
klasik menggunakan kurikulum subyek akademik, pendidikan pribadi menggunakan 
model konsep humanistik, teknologi pendidikan menggunakan model kurikulum 
teknologis, pendidikan interaksional menggunakan model konsep kurikulum 
rekonstruksi sosial. 

Kita ketahui bersama bahwa dalam pembahasan unit tiga ini  ada dua model 
besar dalam pengembangan kurikulum yaitu model Zais dan model Rogers. Model 
Zais meliputi beberapa model yaitu; model administrasi, model grass roots, model 
terbalik, model pemecahan masalah. Sedangkan model Rogers perlu diketahui bahwa 
model yang satu merupakan perbaikan dari model sebelumnya, model Rogers 
tersebut adalah meliputi empat model yaitu model yang menekankan pada pemberian 
informasi, model yang menekankan pada metode organisasi bahan ajar, sedangkan 
model ke tiga dan ke empat adalah merupakan model paling lengkap karena sudah 
menambahkan komponen tujuan dalam kerangka garis besar model ini. 

Ada beberapa pendekatan pengembangan kurikulum menurut beberapa ahli 
yang dibahas pada unit ini adalah, pendekatan bidang studi, pendekatan yang 
berorientasi pada tujuan, pendekatan dengan pola orientasi bahan ajar, pendekatan 
rekonstruksionalisme, pendekatan humanistik, dan pendekatan akuntabilitas. 

Pada unit empat dibahas tentang oganisasi kurikulum yang meliputi struktur 
horizontal dan struktur vertikal. Struktur horizontal dalam organisasi kurikulum 
adalah suatu bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada 
siswa. Ini dipandang penting selain karena berkaitan erat tujuan pendidikan, juga 
karena akan menentukan isi pelajaran serta cara-cara/strategi pembelajarannya. 
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Dalam kaitannya dengan struktur horizontal ini terdapat tiga macam bentuk 
penyusunan kurikulum, yaitu sparate-subject-curriculum, correlated-curriculum, dan 
integrited curriculum. 

Separate-subject-curriculum adalah penyajian mata pelajaran dalam bentu 
suyek-subyek ataumata pelajaran tertentu.masing-masing mata pelajaran merupakan 
unit yang terpisah-pisah. Bahkan kita tidak dibenarkan kita mengkaitkan mata 
pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Karena penyajiannya yang demikian, 
,maka tiap mata pelajartan itu biasanya berupa pengetahuan yang sudah tersusun 
secara logis dan sistematis, yang kemudian disajikan kepada siswa. Lebih lanjut 
jumlah mata pelajaran yang diberikan juga bervariasi sesuai dengan tingkat dan jenis 
sekolah. 

Correlated subject curruculum dikembangkan dengan dasar 
menata/mengelola keterhubungan antara berbagai mata pelajaran. Dengan asumsi 
bahwa tidak mungkin kita membicarakan suatu mata pelajaran dengan tanpa sama 
sekali menyinggung mata pelajaran yang lain. Untuk itulah diperlukan wadah atau 
kurikulum yang memungkinkan untuk membwerikan pengalaman belajar pada anak 
didik dengan memperhatikan ”ketersakutpautan” antara bahan yang satu dengan 
yang lain. Dari sini diharapkan anak didik memndapatkan pengetahuan yang utuh. 

Integrited curriculum adalah menghilangkann batas-batas antar mata 
pelajaran. Semua mata pelajaran dilebur menjadikeseluruhan dalam bentuk unit. 
Oleh karena itu, kurikulum ini disebut juga sebagai kurikulum unit. Jika dalam 
correlated subject curriculum masing-masing mata pelajaran masih menampakkan 
eksistensinya, maka dalam integrited curriculum ini benar-benar menghilangkan 
batas-batas antar mata pelajaran. Yang menjadi catatan penting disini adalah bukan 
pada aspek bentuknya yang melebur mata-mata pelajaran  saja, malainkan juga aspek 
tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya kebulatan bahan pelajaran diharapkan  
terbentuk pula kebulatan kepribadian anak didik yang sesuai dengan lingkungan 
masyarakatnya. Oleh karenanya, apa yang diajarkan disekolah harus benar-benar 
disesuaikan dengan apa yang menjadi situasi, masalah, dan kebutuhan kehidupan di 
masyarakat. 

Struktur Verikal yang dibahas dalam unit empat ini adalah berhubungan 
dengan masalah sistem-sistem pelaksanaan kurikulum sekolah yang meliputi apakah 
kurikulum tersebut dijalankan dengan sistem kelas atau tanpa kelas, sistem unit 
waktu yang digunakan, pembagian waktu untuk masing-masing bidang studi dan 
pokok bahasan. 

Sistem kelas adalah menekankan pada penataan materi pelajaran secara 
sistematis logis, dan terstruktur. Hal ini berhubungan dengan cakupan materi dan 
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ketersediaan waktu pelajaran untuk tiap tingkat kelas. Begitu terjadi perubahan 
waktu tempuh untuk suatu jenjang pendidikan, maka tentu berakibat pada perubahan 
keluasan materi pelajaran. Sistem tanpa kelas adalah sistem yang tidak mengenal 
adanya tingkat kelaskelas tertentu. Setiap siswa diberi kebebasan untuk berpindah 
program setiap waktu tanpa harus menunggu kawan-kawannya. Hal ini dapat 
dilaksanakan jika seorang siswa telah mampu menguasai materi yang harus 
diselesaikan dalam tiap program. 

Sistem unit waktu adalah sistem yang dikenal dalam pelaksanaan pendidikan 
sistem catur wulan, sistem semester. Sedangkan pengalokasian waktu adalah 
pengalokasian waktu menyangkut jatah waktu masing-masing mata pelajaran dan isi 
program tiap mata pelajaran  pada tiap tingkat sekolah. Pengalokasian waktu ini 
meliputi pengalokasian waktu untuk masing-masing mata pelajaran dan 
pengalokasian waktu untuk pokok-pokok bahasan tiap mata pelajaran. 

Strategi pelaksanaan kurikulum. pada kajian ini akan membahas tentang 
pedoman kerja yang pasti yang sesuai dengan ketentuan kurikulum yang dijalankan 
oleh pelaksana pendidikan, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat tercapai secara 
efektidf dan efisien. Bahasan ini meliputi pelaksanaan pengajaran, pendekatan 
ketrapilan proses, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, bimbingan karer, 
penilaian, administrasi dan supervisi pendidikan. 

Tugas Saudara dalam tutorial ini adalah mencari jawaban pertanyaan di 
bawah ini: 

1. Apa perbedaan dan persamaam model konsep kurikulum antara 
kurikulum humanistik dengan kurikulum rekonstruksi sosial dan 
teknologis ? 

2. Secara prinsip apa perbedaan model pengembangan kurikulum 
Model Zais dengan model Rogers ? 

3. Apa perbedaan dan persamaan pendekatan pola orientasi bahan 
dengan pendekatan akuntabilitas ? 

4. Apa kelemahan dan kelebihan Separate-subject curriculum, 
Correlated subject curriculum, dan Integrated curriculum ? 

5. Bagaimana prinsip pengorganisasian kurikulum berdasarkan 
struktur vertikal? 

6. Berikan komentar mengapa strategi pelaksanaan kurikulum 
termasuk bidang garap yang harus dicermati secara serius dalam 
pengembangan kurikulum? 
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Setelah selesai mengerjakan tugas-tugas di atas silahkan dikirim ke alamat e-
mail yang saudara telah bergabung ketika Residensial sesuai dengan alamat Mail 
Perguruan Tinggi tempat saudara kuliah. 

Untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas Saudara di atas, maka silahkan 
Saudara membaca buku bahan ajar cetak Pengembangan Kurikulum pada unit tiga 
dan unit empat. 
 

Rubrik Penilaian Alternatif 
Matakuliah Strategi Pengembangan Kurikulum SD 

 
Tugas 
Silakan Saudara membaca bahan ajar cetak pengembangan kurikulum pada unit 3 
dan unit 4 dan silakan juga saudara baca  buku-buku lain yang membahas tentang 
pengembangan kurikulum atau Saudara down load  dari internet  tentang materi yang 
berkaitan dengan model konsep kurikulum dan organisasi pengembangan kurikulum. 
 
Kriteria Penilaian 
1 = kurang = D 
2  = cukup = C  
3  = baik  = B  
4  = sangat baik = A 
 
 

Rubrik Penilaian Alternatif Untuk Pengukuran Hasil 
Belajar 

 
No Uraian pernyataan STS TS S SS 
1 Aliran pendidikan pribadi cenderung menggunakan 

model konsep kurikulum humanistik. 
1 2 3 4 

2 Aliran pendidikan klasik cenderung menggunakan 
model konsep kurikulum subyek akademik 

1 2 3 4 

3 Aliran teknologi pendidikan justru cenderung tidak 
menggunakan  kurikulum teknologis 

4 3 2 1 
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4 Aliran pendidikan interaksionis cenderung 
menggunakan model konsep kurikulum rekonstruksi 
social. 

1 2 3 4 

5 Model pengembangan Grass roots adalah model 
pengembangan kurikulum justru cenderung 
berangkat dari ketentuan yang sudah ditetapkan, dan 
bukan berangkat dari sekolah-sekolah serta para guru

4 3 2 1 

6 Model pengembangan oleh Rogers adalah 
pengembangan yang berdegradasi dari yang paling 
komplek kepada yang paling sederhana 

4 3 2 1 

7 Salah satu kelemahan separate-subject curriculum 
adalah organisasi kurikulum lebih sulit untuk 
direncanakan dan dilaksanakan  

4 3 2 1 

8 Salah satu kelebihan konsep correlated-subject 
curriculum adalah tidak adanya korelasi berbagai 
mata pelajaran sehingga mudah untuk menjelaskan 
materi yang diajarkan 

4 3 2 1 

9 Struktur vertical adalah analisis dalam 
pengembangan kurikulum yang dalam 
pelaksanaannya tidak memperhatikan sistem kelas, 
sistem unit waktu, dan tidak memperhatikan bidang 
studi dan pokok bahasan 

4 3 2 1 

10. Kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih 
bahan pembelajaran adalah meliputi; validitas, 
signifikan, sesuai dengan minat, dapat dipelajari, 
konsisten dengan realitas social, dan mempunyai 
nilai guna yang tinggi. 

1 2 3 4 

                                                       
Keterangan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju    
    
                                                              Jumlah skor 
Nilai Mahasiswa untuk tugas ini  =   ----------------- = 
                                                                      10 
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No Aspek yang dinilai Skor 
1 Kesesuaian antara isi dengan materi 1 2 3 4 
2 Ketepatan pengumpulan tugas  1 2 3 4 
3 Kesungguhan mengerjakan tugas 1 2 3 4 
4 Kerapihan dalam mengerjakan tugas 1 2 3 4 

 
Keterangan 
1 = kurang  
2  = cukup  
3  = baik   
4  = sangat baik 

 
                                                                Jumlah skor 
Nilai Mahasiswa untuk tugas ini  =   ------------------- = 
                                                                      3 

 
Sampai disini untuk tutorial on-line yang kedua ini, dan selanjutnya selamat 

belajar sampai ketemu lagi pada tutorial on-line yang akan datang dan semoga sukses 
. 
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