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Konsep Dasar Kurikulum 
Pengertian Kurikulum 

Latin: 

 Curere= berlari cepat 
 Curriculum= jarak yang harus ditempuh pelari mulai dari start hingga finish 

Kamus Webster’s (1857) 

 curriculum= sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan 
kelas atau mendapatkan ijazah 

Robert Zais  

 sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh siswa untuk 
mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah (1976;7) 

William B. Ragan 

 segala pengalaman yang diperoleh anak dibawah tanggung jawab sekolah (Modern 
Elementary Curriculum, 1963) 

Galen Saylor dan William M. Alexander 

 curriculum planning for better teaching and learning (1956) 
 the curriculum is the sum total of school’s effort to influence learning. Whether in the 

classroom, on the playground, or out of school (segala usaha sekolah untuk 
mempengaruhi  anak belajar, baik di dalam kelas, di halaman, maupun luar sekolah) 

Harold B. Alberty Cs 

 reorganizing the high school curriculum (1965) 
 all of the school activities that are provided for students by the school (segala kegiatan 

yang disajikan sekolah bagi para pelajar) 

Pengertian 

Beauchamp 

 Semua kegiatan anak didik yang direncanakan dan disediakan oleh sekolah (1964;4) 

Winarno Surachmad 

 Suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu (1977;5) 
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Hilda Taba 

¹  Curriculum development, theory and practice 

¹  Kurikulum sebagai a plan of learning, yaitu sesuatu yang diencanakan untuk dipelajari oleh 
anak-anak 

B. Othanel Smith, W.O. Stanley dan J. Harlan Shores 

 Sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak yang 
diperlukan agar mereka dapat berpikir dan berkelakuan sesuai dengan masyarakat 

Llyod Trump dan Delmas F. Miller 

 Kurikulum tidak hanya sekedar sejumlah mata pelajaran  dan kegiatan atau 
pengalaman belajar yang dilakukan siswa dan guru, tetapi lebih luas lagi. 

 Termasuk metode belajar mengajar, cara mengevaluasi kegiatan belajar dan program, 
bimbingan dan penyuluhan, administrasi dan supervise, dan menyangkut waktu, 
jumlah ruang, uang serta kemungkinan-kemungkinan adanya pilihan-pilihan mata 
pelajaran. 

Alice Miel 

“Changing the curriculum: A social process” 

 Keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan dan sikap 
orang-orang yang meladeni dan diladeni sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para 
pendidik dan personalia. 

 Faktor-faktor tersebut masuk kedalam kurikulum, karena semuanya akan 
mempengaruhi perilaku siswa 

Dengan demikian kurikulum meliputi segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak 
pendidikan dan yang diperoleh anak di sekolah 

Fungsi kurikulum 

Fungsi kurikulum identik dengan pengertian kurikulum itu sendiri yang berorientasi pada 
pengertian kurikulum dalam arti luas, maka fungsi kurikulum mempunyai arti sebagai 
berikut: 

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada suatu tingkatan lembaga 
pendidikan tertentu dan untuk memungkinkan pencapaian tujuan dari lembaga 
pendidikan tersebut. 

2. Sebagai batasan daripada program kegiatan (bahan pengajaran) yang akan dijalankan 
pada suatu semester, kelas, maupun pada tingkat pendidikan tersebut. 

3. Sebagai pedoman guru dalam menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar, sehingga 
kegiatan yang dilakukan guru dengan murid terarah kepada tujuan yang ditentukan. 
Dengan demikian fungsi kurikulum pada dasarnya adalah program kegiatan yang 
tercantum dalam kurikulum yang akan mempengaruhi atau menentukan bentuk 
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pribadi murid yang diinginkan. Oleh karena itu pengembangan kurikulum perlu 
memperhatikan beberapa hal: 

a) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 
b) Tuntutan dunia kerja. 
c) Aturan agama, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 
d) Dinamika perkembangan global. 
e) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

Dalam melakukan pengembangan kurikulum, jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, 
maka akan menghasilkan peserta didik yang memiliki kepribadian sebagai seorang muslim 
dan mampu menyesuaikan diri di mana mereka hidup di tengah-tengah masyarakat.  

 


