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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Kurikulum  

Kurikulum dalam sistem pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting yaitu 

sebagai pedoman dan acuan dalam proses pembelajaran, tanpa kurikulum proses 

pembelajaran akan berjalan tanpa arah, begitupun jika tidak ada proses pembelajaran 

maka kurikulum sebaik apapun tidak akan terimplementasikan. Suherman, H. (2014, 

hlm.3) menjelaskan bahwa kurikulum merupakan suatu alat pendidikan dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada bagian konsep 

kurikulum akan dijelaskan tentang pengertian kurikulum secara umum, posisi 

kurikulum dalam sistem pendidikan, landasan dan prinsip pengembangan kurikulum, 

fungsi dan peran kurikulum, serta evaluasi dan penilaian kurikulum.  

1. Pengertian Kurikulum 

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai acuan sekaligus pedoman pelaksanaan 

pendidikan, baik oleh pengelola maupun pelaksana pendidikan, khususnya kepala 

sekolah dan guru yang berperan langsung dalam implementasi kurikulum. 

Made, I. (2010, hlm.1) memaparkan bahwa secara etimologis, kata “kurikulum”  

berasal dari bahasa latin yang kata dasarnya adalah currere. Kata ini digunakan untuk 

memberi nama lapangan perlombaan lari. Karena dipakai untuk sebuah perlombaan, 

pada lapangan tersebut  terdapat garis “start” dan batas “finish”, untuk menunjukkan 

tempat memulai dan mengakhiri perlombaan. Dalam perkembangannya, kata ini 

kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan.  Di dunia pendidikan penggunaan kata 

kurikulum menjadi jauh lebih populer jika dibandingkan dengan sebelumnya. 

Mayawi, A. (2014, hlm.1) menjelaskan bahwa kurikulum sebagai rancangan 

pendidikan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek 

pendidikan. Para ahli memberikan batasan kurikulum secara beragam, mulai dari 

sekedar written curriculum atau dokumen tertulis sampai pada implemented 

curriculum atau kurikulum yang dilaksanakan. Batasan-batasan ini sangat bergantung 
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pada pandangan dan pengalaman para ahli. Hal itu terjadi karena mereka berangkat 

dari perspektif yang berbeda-beda. Karenanya, tidak ada batasan tentang kurikulum 

yang mutlak benar atau mutlak salah. 

Franklin Bobbit dalam Soeparto ( 2009, hlm.4) menyatakan bahwa: the 

curriculum can be defined in two ways: (1) it is the range of experiences, both 

indirect and directed, concerned in unfolding the abilities of the individual’ atau (2) 

it is a series of consciously directed training experiences that the schools use for 

completing and perfecting the individual’. Batasan ini menyiratkan kurikulum 

sebagai ‘pengalaman peserta didik’. Diungkapkan juga bahwa; ‘‘(Curriculum is) that 

series of things which children and youth must do and experience by way of 

developing abilities to do things well that make up the affairs of adult life; and to be 

in all respects what adults should be".   

Kurikulum memiliki makna beragam baik dan sangat bervariasi tergantung 

kepada aliran atau konsep yang dipahami oleh seseorang. Menurut pendapat lama 

kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau 

dipelajari siswa. Kurikulum juga diartikan sebagai bidang studi atau kumpulan mata 

pelajaran, atau sebagai isi dari mata pelajaran. Suatu kurikulum harus dapat 

memenuhi standar kompetensi siswa, menurut Domu, I. (2011, hlm.47) kompetensi 

merupakan perpaduan  dari  pengetahuan,  keterampilan,  nilai  dan  sikap  yang  

direfleksikan  dalam  kebiasaan berpikir dan bertindak. Oleh karena  itu, kompetensi  

harus  dikuasai  peserta  didik  dan  perlu  dinyatakan sedemikian  rupa  sehingga  

dapat  dinilai  berdasarkan  tujuan  pembelajaran. 

Kebaikan suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari satu dokumen saja, 

melainkan harus dinilai dari proses pelaksanaan fungsinya di kelas. Kurikulum bukan 

hanya rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional dan 

beroperasi didalam kelas, yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan dan 

kegiatan yang berlangsung dikelas. suatu dokumen kurikulum hendaknya memiliki 

sifat adaptabilitas yakni apabila terjadi perubahan terhadap suatu ide maka perubahan 

terhadap dokumen sejalan dengan magnitude perubahan ide tersebut. Hal ini tidak 

dapat dihindari karena masyarakat terus berkembang yang pada gilirannya tuntutan 
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mereka pun terhadap apa yang diinginkan dari pendidikan berkembang pula. 

Kurikulum harus mampu berubah sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi, 

masyarakat, dan bangsa agar tidak menjadi usang. 

Shakoor dan Mohamad Azeem (2011, hlm.263) mengatakan bahwa : 

Characteristik of good curriculum are following are good curriculum 

Development of Social Understanding, Promotion of Maximum Personal 

Development, Promotion of Continuity of Experience, Provision for 

Educational Goals, Maintenance of Balance among All Goals,  Utilization of 

Effective Learning Experiences and Needed Resources.  

 

Kurikulum diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting bagi seorang guru, 

oleh karena itu seorang guru perlu memiliki pengeahuan tentang kurikulum dan 

paham dengan proses kurikulum yang sedang dikembangkan. Kurikulum dapat 

digunakan untuk menjawab permasalahan para guru misalnya tentang apa yang harus 

diajarkan, bagaimana cara mengajar, kapan harus mengajar dan apa dampak dari 

pengajaran yang diberikan. 

Chasimijatin, L. (2009, hlm.8) memaparkan tentang ciri-ciri kurikulum 

berdasarkan undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

yang ada di Indonesia 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.  Berdasarkan pengertian tersebut  dapat dirumuskan beberapa ciri kurikulum 

yang antara lain sebagai berikut :  

a. Curriculum as a subject matter, yang menggambarkan kurikulum sebagai 

kombinasi bahan untuk membentuk kerangka isi materi (content) yang akan 

diajarkan. Dengan demikian, dalam pengertian ini isi atau materi merupakan salah 

satu dari komponen kurikulum.   

b. Curriculum as experience, yang menggambarkan kurikulum sebagai seperangkat 

pengalaman yang direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pedidikan. 

Pengertian kurikulum ini juga menggambarkan pengalaman sebagai kegiatan 

kurikulum.  

c. Curriculum as intention, yang menyatakan kurikulum sebagai suatu rencana, mulai 

dari tujuan, sasaran dan juga evaluasinya. Ini berarti kurikulum merupakan 

program yang terencana.  

d. Curiculum as cultural reproduction, yang menyiratkan kurikulum sebagai refleksi 

suatu budaya masyarakat tertentu.   
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e. Curriculum as currere, yang menekankan kapasitas individu untuk berpartisipasi 

dan mengonsepkan kembali pengalaman hidup seseorang. Dalam pengertian ini, 

kurikulum merupakan perspektif pengalaman dan akibat terhadap kurikulum atau 

intepretasi terhadap pengalaman hidup.    

 

Berdasarkan sumber dari Kemendikbud (2013, hlm.4) Kurikulum merupakan 

sebuah usaha yang terpadu antara (1). rekontruksi kompetensi lulusan, (2). Kesesuian, 

kecukupan, keluasan dan kedalam materi yang diajarkan, (3). Revolusi pembelajaran, 

dan (4).reformasi penilaian. Secara  konseptual,  kurikulum  adalah  suatu  respons  

pendidikan  terhadap  kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi 

muda bangsa. Menurut Farisi, I. (2013, hlm.145) kurikulum pendidikan  yang  baik 

hakikatnya  harus bersifat  antisipatoris dan prepatoris, selalu mengacu ke masa 

depan, dan selalu  mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa depan yang 

jauh lebih baik, bermutu, dan bermakna. 

Chasimijatin, L. (2009, hlm.14) menjelaskan bahwa secara formal, tuntutan 

masyarakat terhadap pendidikan juga diterjemahkan dalam bentuk rencana 

pembangunan pemerintah. Rencana pemerintah untuk kehidupan bangsa di masa 

depan di antaranya: transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, 

reformasi dari sistem pemerintahan sentralistis ke sistem pemerintahan desentralistis,  

serta pengembangan berbagai kualitas bangsa seperti sikap dan tindakan demokratis, 

produktif, toleran, cinta damai, semangat kebangsaan tinggi, memiliki daya saing, 

memiliki kebiasaan membaca, sikap senang dan mampu mengembangkan ilmu, 

teknologi dan seni, hidup sehat dan fisik sehat, dan sebagainya. Tuntutan formal 

seperti ini harus dapat diterjemahkan menjadi tujuan pada setiap jenjang pendidikan, 

lembaga pendidikan, dan pada gilirannya menjadi tujuan kurikulum. 

Dilihat dari beberapa pengertian tentang kurikulum maka dapat disimpulkan 

bahwa kurikulum adalah komponen penting dalam pendidikan berupa usaha terpadu 

antara rekontruksi kompetensi lulusan, pengaturan mengenai kesesuaian, kecukupan, 

keluasan, dan kedalaman materi yang diajarkan, revolusi pembelajaran yang 

menggambarkan pengalaman yang direncakan untuk mencapai suatu tujuan 

pendidikan, dan tentang reformasi penilaian. Maka, dari pengertian kurikulum 

tersebut jika dikaitkan dengan kurikulum mata pelajaran geografi dapat dikatakan 
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bahwa kurikulum mata pelajaran geografi merupakan salah satu komponen penting 

dari sebuah sistem pendidikan yang mengatur tentang rekontruksi kompetensi 

lulusan, mengatur kesesuaian, kecukupan, keluasan dan kedalaman materi 

pembelajaran geografi pada setiap jenjang pendidikan, merencanakan sebuah 

pengalaman berbasis geografi dan mereformasi penilaian mata pelajaran geografi 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

2. Kurikulum dalam Sistem Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu keseluruhan dari sebuah karya manusia yang 

terdiri dari subsistem-subsistem yang membentuk suatu sistem yang utuh dalam 

rangka mencapai sebuah tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan 

memiliki bagian-bagian penting yang membentuk suatu kesatuan, memperoleh 

masukan dari masyarakat dan lingkungan dan memberikan keluaran berupa lulusan. 

Menurut Rini, Y. (2013, hlm.1) pendidikan mampu membentuk kepribadian, melalui 

pendidikan lingkungan yang bisa dipelajari baik secara sengaja maupun tidak. 

Pendidikan juga mampu membentuk manusia memiliki disiplin, pantang menyerah, 

tidak sombong, menghargai orang lain, bertaqwa, dan kreatif, serta mandiri. 

Pada dasarnya sistem pendidikan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. Menurut tim dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2008, hlm.3) 

Sistem pendidikan merupakan sebuah  rancangan yang memperhatikan proses dari 

sebuah pendidikan yang memiliki empat tahapan pokok yaitu masukan, proses, 

keluaran, dan hasil keluaran (outcome).  

Sistem pendidikan yang memiliki empat tahapan pokok yaitu masukan, proses, 

keluaran dan hasil keluaran (outcome) memiliki penjelasan bahwa masukan dari 

sistem pendidikan adalah siswa, guru, staf adiministrasi, sumber belajar, media 

pembelajaran, lingkungan, dan kurikulum. Yang termasuk kedalam proses adalah 

proses pembelajaran, proses dari penelitian, dan proses dari manajemen dari 

pendidikan itu sendiri. Yang termasuk kedalam keluaran adalah lulusan dan 

karyanya, dan yang termasuk kedalam hasil keluaran adalah penerimaan dari 

masyarakat dan pengakuan dari masyarakat atas lulusan dari suatu lembaga dalam 

suatu sistem pendidikan tersebut. Dari penjelasan tentang sistem pendidikan dapat 
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kita ketahui bahwa kurikulum merupakan sebuah masukan dalam sebuah sistem 

pendidikan yang akan mempengaruhi proses dan keluaran dari sistem pendidikan. 

Kurikulum merupakan bagian penting dari sebuah  sistem pendidikan, semakin 

baiknya kualitas kurikulum maka akan semakin baik pula kualitas pendidikan, jika 

para pelaksananya melaksanakan sesuai dengan yang tercantum  dalam kurikulum. M 

Chamisjatin, L. (2009, hlm.11) mengemukakan kurikulum dalam pendidikan formal 

menempati posisi yang sangat strategis karena tanpa kurikulum pendidikan akan 

kehilangan jati diri, serta arah dan tujuan yang hendak diraihnya. Dalam pendidikan 

formal, kedudukan kurikulum dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1. Kedudukan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan 

Sumber : Chamisijatin, L (2009, hlm.11) 

Gambar 2.1. menunjukkan bahwa kurikulum bukanlah kegiatan, melainkan 

serangkaian program yang didesain, direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan 

dalam suatu situasi belajar mengajar yang sengaja diciptakan di sekolah. Berkaitan 

dengan hal itu, kurikulum merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam segala 

kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Dengan demikian, kurikulum didefinisikan sebagai suatu program pendidikan yang 

direncanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu 

Mualimin (2012, hlm.22) mengemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

pedoman pendidikan yang berisi isi/ materi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Kurikulum memiliki posisi sentral dalam sistem pendidikan, Kurikulum 

dalam posisi sentralnya ini menunjukkan bahwa dalam setiap unit pendidikan, 

kegiatan kependidikan yang utama adalah proses interaksi akademik antara peserta 

didik, pendidik, sumber, dan lingkungan. Posisi sentral ini menunjukkan pula bahwa 

setiap interaksi akademik adalah jiwa dari pendidikan. Kegiatan pendidikan atau 
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pengajaran pun tidak dapat dilakukan tanpa interaksi; dan kurikulum adalah desain 

dari interaksi tersebut.  

Chamisjatin, L (2009, hlm.12) mengemukakan bahwa dalam pengertian 

intrinsik kependidikan, kurikulum adalah jantung pendidikan. Artinya, semua gerak 

kehidupan kependidikan yang dilakukan sekolah didasarkan pada apa yang 

direncanakan dalam kurikulum. Kehidupan di sekolah adalah kehidupan yang 

dirancang berdasarkan apa yang diinginkan kurikulum. Pengembangan potensi 

peserta didik menjadi kualitas yang diharapkan didasarkan pada kurikulum. Proses 

belajar yang dialami peserta didik di kelas, di sekolah, dan di luar sekolah 

dikembangkan berdasarkan apa yang direncanakan dalam kurikulum. Kegiatan 

evaluasi untuk menentukan apakah kualitas yang diharapkan sudah dimiliki oleh 

peserta didik dilakukan berdasarkan rencana yang dicantumkan dalam kurikulum. 

Oleh karena itu, kurikulum adalah dasar dan sekaligus pengontrol terhadap aktivitas 

pendidikan. Tanpa kurikulum yang jelas, apalagi jika tidak ada kurikulum sama 

sekali, maka kehidupan pendidikan di suatu lembaga menjadi tanpa arah dan tidak 

efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik menjadi kualitas pribadi yang 

maksimal. 

Ibrahim, A.  (2014, hlm.182) menjelaskan bahwa kurikulum memiliki posisi 

sentral dalam setiap upaya pendidikan, Posisi kurikulum dapat disimpulkan menjadi 

tiga. Pertama,  kurikulum adalah konstruk atau sosok yang dibangun untuk 

mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk 

dilestarikan, diteruskan, atau dikembangkan. Pengertian kurikulum tersebut 

didasarkan atas pandangan filosofis perenialisme dan esensialisme. Kedua, kurikulum 

berposisi sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang 

berkenaan dengan pendidikan. Posisi ini dicerminkan oleh pengertian kurikulum yang 

didasarkan pada pandangan filosofi progresivisme. Ketiga, kurikulum merupakan alat 

untuk membangun kehidupan masa depan, yang menempatkan kehidupan masa lalu, 

masa sekarang, dan rencana pengembangan dan pembangunan bangsa sebagai dasar 

untuk mengembangkan kehidupan masa depan. 
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Kusuma, D. (2013, hlm.3) menjelaskan tentang fungsi kurikulum dalam proses 

pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan  pendidikan. Dalam hal ini, 

berarti bahwa sebagai alat pendidikan kurikulum memiliki  komponen-komponen 

penting dan sebagai penunjang yang dapat mendukung operasinya  secara baik. 

Komponen-komponen pembentuk ini satu sama lainnya saling berkaitan. Adapun  

komponen-komponen pengembangan kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen 

isi/ materi, komponen metode, komponen media dan sarana prasarana, strategi 

komponen proses dan evaluasi. Komponen satu sama lain ini saling berkaitan. Posisi 

kurikulum dalam sistem pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kurikulum dalam Sistem Pendidikan 

Sumber : Indriyati (2011, hlm.32) 

Dari gambar 2.2. dapat kita lihat bahwa posisi kurikulum dalam pendidikan 

sangatlah penting, ibarat sebuah mesin dalam kendaraan pendidikan tidak akan 

berjalan tanpa kurikulum, karena kurikulum mengarahkan segala aktifitas yang ada 

dalam pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, dimulai dari 

tujuan pembelajaran, isi materi yang akan diajarkan, metode apa yang akan 

digunakan, media apa yang akan digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran, dan 

bagaimana evaluasi pembelajaran. Semua komponen pembelajaran tersebut akan 

Aktivitas 

Pendidikan 

Kurikulum 

Evaluasi 

Tujuan 

Isi/Materi 

Metode 

Media 

Pendidikan 

Berkualitas 

Berdaya 

saing 

SDM 

Berkualitas 

Cerdas 

Intelektual 

Sodisal 

Spiritual 

 



14 
 

 

selalu diatur dan dikendalikan oleh kurikulum sehingga untuk menciptakan 

pendidikan yang berkualitas maka dibutuhkan kurikulum yang berkualitas. 

Ibrahim, A. (2014 : 181) memaparkan bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum 

tidak terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan mencakup juga kegiatan-kegiatan di 

luar kelas. Tidak ada pemisahan yang tegas antara intra dan ekstra kurikulum. Semua 

kegiatan yang memberikan pengalaman belajar/pendidikan bagi siswa pada 

hakikatnya adalah kurikulum. Kurikulum adalah pedoman dalam pendidikan, 

pengatur segala aktivitas dalam pendidikan, semakin baik kurikulum akan semakin 

sistem pendidikannya. Sasaran yang ingin dicapai oleh kurikulum adalah 

menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, oleh karena itu peningkatan 

peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kurikulum yang telah 

direncanakan diimplementasikan secara maximal. 

Salah satu ciri dari peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas adalah 

memiliki daya saing dengan yang lain dan mampu mengatasi tantangan zaman yang 

terus berkembang, baik itu secara lokal, regional, bahkan internasional, untuk 

menciptakan manusia yang unggul dan kompetitif maka manusia tersebut harus 

memiliki kemampuan akademik yang tinggi, kecerdasan sosial, dan kematangan 

spiritual, ketiga kemampuan ini  hendaknya dapat diwujudkan melalui kurikulum 

yang berkualitas. 

Dari penjelasan yang telah diuaraikan, sudah jelas bahwa kurikulum menempati 

posisi sentral dalam sistem pendidikan, jika dikaitkan dengan mata pelajaran geografi 

maka mata pelajaran geografi merupakan salah satu dari sekian banyak mata 

pelajaran yang disusun dalam kurikulum nasional yang memiliki bagian sendiri yang 

disebut dengan kurikulum mata pelajaran geografi, posisi kurikulum mata pelajaran 

geografi menempati posisi yang penting didalam kurikulum nasional, yaitu untuk 

menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas yang mencintai negaranya, 

karena mata pelajaran geografi bertujuan untuk mengenalkan negaranya kepada 

peserta didik, agar peserta didik dapat menumbuhkan cinta kepada negara yang 

didiaminya, menjadikan peserta didik terus berkembang menjadi manusia yang 

unggul dan kompetitif. 
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3. Landasan dan Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Berbicara tentang pendidikan maka kita tidak dapat melepaskan diri dari 

kurikulum, karena kurikulum merupakan sebuah komponen yang paling penting 

dalam pendidikan, kurikulum merupakan acuan dan pedoman bagi pendidikan di 

suatu negara. Setiap pengembangan kurikulum selalu berpedoman pada landasan-

landasan yang kuat dan berdasarkan penemikiran yang mendalam. Landasan-landasan 

tersebut digunakan sebagai dasar untuk melandasi dan bahan pertimbangan dalam 

terlaksananya pengembangan kurikulum.  

Kurikulum merupakan sebuah inti dari sebuah bidang pendidikan yang 

memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan,Ibrahim, A. (2014, hlm.182) 

mengemukakan bahwa kurikulum merupakan bentuk akuntabilitas lembaga 

pendidikan terhadap masyarakat. mengingat pentingnya kurikulum, maka dalam 

pengembangan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan, penyusunan 

kurikulum membutuhkan landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil 

pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak 

didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan 

pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berkibat pula terhadap kegagalan 

proses pengembangan manusia. 

Pengembangan kurikulum seharusnya dimulai dari hal-hal yang sederhana 

menuju pada hal-hal yang lebih kompleks, Yani, A. (2014, hlm.14) memaparkan 

bahwa terdapat beberapa landasan yang melandasi kurikulum yaitu landasan filosofis, 

landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan organisatoris. 

Pertama, Landasan Filosofis. Landasan ini merupakan landasan yang 

menekankan bahwa betapa pentingnya nilai-nilai filsafat dalam mengembangkan 

sebuah kurikulum. Menurut Hernawan, A. (2007, hlm.18) Landasan filosofis 

berkaitan dengan pentingnya filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum 

pada suatu lembaga pendidikan. Fungsi dari filsafat dalam kurikulum yaitu untuk 

menentukan arah dan tujuan pendidikan, menetukan isi atau materi kurikulum, 

menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan, dan menentukan tolak ukur 

keberhasilan pendidikan. Pentingnya landasan filosofis dalam pengembangan 
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kurikulum yaitu didalam landasan filosofis terdapat lima filsafat yang mendasari 

yaitu : landasan perenialisme, landasan essensialisme, dan landasan eksistensialisme 

yang menekankan kajian kebudayaan di masa lalu yang telah teruji dan tangguh 

dalam membangun masyarakat, memandang penting proses pewarisan budaya dalam 

pendidikan, dan memandang kebenaran berdasarkan pada diri manusia secara 

individu, ketiga filsafat ini memberikan landasan terhadap pendidikan karakter dan 

agama, Nasir, M. (2013, hlm.1) mengemukakan bahwa salah satu unsur yang harus 

dilestarikan dan dijaga melalui kegiatan pendidikan adalah nilai, tradisi,  budaya, 

keterampilan dan konsep yang berlaku pada masyarakat. 

Dua filsafat lainnya yang mendasari landasan filosofis yaitu Progresivisme 

yaitu filsafat yang mempertahankan hidup dengan bebas menentukan jalan yang akan 

ditempuhnya, aliran ini bersifat fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan toleran, 

aliran ini mengharapkan peserta didik untuk selalu merasa ingin tahu, suka meneliti, 

mencari pengalaman hidup, terbuka, dan sangat terbuka dengan ide-ide baru. dan 

filsafat rekontruktivisme yang menuntut kreativitas peserta didik dalam pemecahan 

masalah, sehingga mendorong peserta didik untuk mencari solusi. Di dalam landasan 

filosofis terdapat lima filsafat yaitu tiga filsafat yang berorientasi pada masa lalu 

untuk pendidikan karakter dan agama, dan dua filsafat lainnya berorientasi pada masa 

depan yang terbuka terhadap perubahan, sehingga landasan filosofis sangat 

diperlukan dalam pengembangan kurikulum.  

Hayati (2013, hlm.169) menjelaskan bahwa dasar falsafah memberikan 

pedoman bagi tujuan pendidikan secara filosofis, sehingga tujuan, isi dan organisasi 

kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-

nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, 

epistimologi, maupun aksiologi. 

Kedua, Landasan Psikologis. Landasan ini mencakup tentang ilmu yang 

mempelajari teori belajar dan pemilihan bahan ajar yang disesuaikan dengan 

bagaimana seharusnya siswa belajar dan mencakup juga tentang ilmu yang berkaitan 

dengan minat peserta didik serta kebutuhan peserta didik demi memperoleh 

keberhasilan dalam belajar. Yani, A. (2014 , hlm.15) menjelaskan bahwa landasan 
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psikologis memiliki fungsi sebagai pemandu dalam pelaksanaan kurikulum, 

khususnya memandu pelaksanaan pembelajaran. Didalam landasan psikologis 

mengacu kepada empat teori pendidikan yaitu (a) teori behavioristik yang 

memandang keberhasilan belajar sesorang dari perubahan tingkah lakunya, menurut 

teori ini belajar adalah dampak dari interaksi peserta didik dengan lingkungannya, 

atau belajar merupakan timbal balik antara stimulus dan respon, teori kedua adalah 

(b) teori kognitif yang membagi proses pembelajaran berdasarkan fase 

perkembangan, Teori selanjutnya yang dijadikan pertimbangan dalam pengembangan 

kurikulum yaitu (c)  teori humanistik yaitu teori memberikan kebebasan kepada 

peserta didik untuk menentukan materi dan cara belajarnya sesuai dengan minatnya, 

peserta didik diminta untuk berani mengambil keputusan sendiri dan harus 

bertanggungjawab atas keputusan yang telah diambilnya, teori belajar lain yang 

dijadikan pusat perhatian yaitu (d) teori kontruktivistik yang memahami belajar dari 

proses pembelajaran bukan dari hasilnya. Landasan psikologis sangat dibutuhkan 

dalam pengembangan kurikulum agar kurikulum yang tercipta dapat disesuaikan 

dengan lingkungan, fase perkembangan, materi yang diminati peserta didik, dan  

menekankan pada proses pembelajaran. 

Ketiga, Landasan sosiologis. Landasan ini  dalam pengembangan kurikulum 

merupakan kajian sosial masyarakat yang akan dikembangkan, Landasan sosial 

masyarakat yang akan dikembangkan sebelum melakukan rekayasa sosial melalui 

pendidikan, menurut Idi, A.  (2007, hlm.179) tugas pengembang kurikulum dalam 

kajian sosiologi yaitu : 

a) Mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat sebagaimana dirumuskan 

dalam undang-undang, peraturan, keputusan pemerintah, dan lain-lain. 

b) Menganalisis masyarakat dimana sekolah berada. 

c) Menganalisis syarat dan tuntutan terhadap tenaga kerja. 

d) Menginterpretasi kebutuhan individu dalam ruang lingkup kepentingan 

masyarakat. 

 

Kajian sosiologi dari sebuah masyarakat dapat ditonjolkan dari berbagai aspek 

dan ditentukan tujuan sesuai dengan harapan masyarakat. Landasan sosiologi-
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teknologi ini diperlukan dalam pengembangan kurikulum, agar kurikulum yang baru 

akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dalam pengembangan kurikulum pada saat ini juga sangat memerlukan 

teknologi, karena menurut  Risnawati, R. (2009, hlm.164) Penggunaan teknologi 

dapat memperbaiki  proses  belajar  mengajar dan memiliki beberapa  keuntungan  

dari  penggunaan  teknologi  informasi  untuk  sistem  pembelajaran  di  luar kelas 

misalnya penambahan akses untuk belajar, penambahan sumber informasi yang  lebih  

baik, penambahan  ketersediaan media alternatif untuk mengakomodasi  strategi  

pembelajaran  yang  beraneka ragam, motivasi belajar menjadi semakin tinggi, dan 

model pembelajaran individu  maupun  kelompok  menjadi  lebih potensial. Oleh 

sebab itu, dalam pengembangan kurikulum para pengembang kurikulum harus 

memperhatikan landasan sosiologis dan teknologis. Begitupun, menurut Hayati 

(2013, hlm.169) landasan ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan yang 

tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat dan 

kebudayaannnya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir dan adat 

kebiasaan, seni dan sebagainya. 

Keempat, Landasan Organisatoris. Landasan ini terkait dengan model 

kurikulum yang akan dikembangkan dengan memperhatikan kajian sosial, budaya, 

dan politik. Landasan organisatoris perlu dibahas dalam persiapan pengembangan 

kurikulum. Tim pengembang kurikulum harus mengetahui tentang model-model 

pengembangan kurikulum. Menurut Yani, A. (2014, hlm.14) Model-model tersebut 

yaitu the administrative model, The grass root model, Beauchamp’s system, dan 

demonstration model. The administrative model disebut juga model top down yaitu 

kurikulum dikembangkan dari atas dan mengangkat administrator pendidikan dan 

menggunakan prosedur administrasi. The grass roots model yaitu inisiatif dan upaya 

pengembangan kurikulum berasal dari guru-guru atau sekolah. Beauchamp,s sistem 

merupakan model yang memperhatikan implementasi kurikulum yakni melaksanakan 

kurikulum yang membutuhkan kesiapan guru, peserta didik, fasilitas, beban maupun 

biaya, disamping kesiapan manajerial. Demonstration kurikulum merupakan model 

pengembangan kurikulum yang digagas oleh beberapa guru yang bekerjasama dengan 
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ahli kurikulum. Kerjasama mereka dimaksudkan untuk mengadakan perbaikan baik 

sebagian maupun keseluruhan dari komponen kurikulum. 

Dalam pengembangan kurikulum harus diperhatikan landasan dan prinsip yang 

jelas, prinsip-prinsip kurikulum berkedudukan sebagai petunjuk langsung dalam 

kegiatan pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Hartono, B. (2009, hlm.4) Prinsip-

prinsip  yang  akan  digunakan dalam  kegiatan  pengembangan  kurikulum  pada  

dasarnya  merupakan  kaidah-kaidah atau  hukum  yang  akan  menjiwai  suatu 

kurikulum.  Pengembangan  kurikulum  dapat menggunakan  prinsip-prinsip  yang  

telah berkembang  dalam  kehidupan  sehari-hari atau  menciptakan  sendiri  prinsip-

prinsip baru.  Prinsip-Prinsip dari sebuah kurikulum yaitu (a) Prinsip Relavansi, (b) 

Prinsip Fleksibilitas, (c) Prinsip Kontinuitas, (d) Prinsip Efisiensi, (e) Prinsip 

Efektivitas. 

Pertama, Prinsip Relavansi. Rahmadonna, S. (2011, hlm.4) mengemukakan 

bahwa prinsip relavansi adalah keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat, 

pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. 

Prinsip penyelarasan baik secara internal maupun eksternal. Relavansi internal yaitu 

penyelarasan antar komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, pengelolaan 

dan evaluasi. Relavansi eksternal yaitu penyelarasan kurikulum dengan tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat (sosiologis), tuntutan dan kebutuhan peserta didik (psikologis), 

dan tuntutan dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (epistimologi). 

keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat, pendidikan dikatakan relevan jika 

hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. 

Kedua, Prinsip Fleksibilitas. Yani, A. (2014, hlm.24) mengemukakan bahwa 

prinsip relavansi yaitu mengembangkan kurikulum yang bersifat luwes, artinya 

bersifat lentur ketika dibutuhkan perbaikan strategi dan metode pada saat 

implementasi kurikulum untuk mengoptimalkan hasil yang akan diperoleh. Hal ini 

berarti dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus di perhatikan 

kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. Prinsip fleksibilitas ini 

contohnya adalah hidden kurikulum yang dilaksanakan guru di kelas, terjadi sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik. 
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Ketiga, Prinsip Kontinuitas. Berdasarkan pemaparan Susilana, R. ( 2012, 

hlm.11) prinsip kontinuitas yaitu prinsip yang berkesinambungan antar kelas atau 

antar jenjang pendidikan. Kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis perlu 

dikembangkan terus menerus. Kesinambungan dalam pengembangan kurikulum 

menyangkut saling berhubungan antara tingkat dan jenis program pendidikan atau 

bidang studi. 

Keempat, Prinsip Efisiensi. Menurut Yulianti (2009, hlm.4) prinsip efisiensi 

yaitu segala usaha, biaya, waktu dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan 

program pengajaran tersebut sangat optimal dan hasilnya bisa seoptimal mungkin, 

tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan wajar mengusahakan agar dalam 

penggunaan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya sehemat mungkin. Kurikulum 

mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. 

Kelima, Prinsip Efektifitas. Rahmadonna , S. ( 2011, hlm. 4) mengemukakan 

bahwa prinsip efektifitas yaitu prinsip yang mengusahakan agar kegiatan 

pengembangan kurikulum mencapai tujuan dengan tepat baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Efektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang 

direncanakan dan diinginkan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. 

Dari uraian tentang landasan dan prinsip kurikulum, telah jelas bahwa 

kurikulum memerlukan landasan sebagai acuan proses pembuatan dan 

pengembangannya, apabila kurikulum memiliki landasan yang salah akan 

berpengaruh terhadap proses pendidikan dan perkembangan sumberdaya manusia. 

Selain dari landasan kurikulum juga membutuhkan prinsip pengembangan kurikulum 

sebagai petunjuk langsung dalam kegiatan pendidikan. Landasan dan prinsip 

kurikulum ini berlaku untuk proses pembuatan dan pengembangan kurikulum suatu 

negara dan untuk setiap mata pelajaran, termasuk didalamnya mata pelajaran 

geografi. 

4. Peran dan Fungsi Kurikulum 

 Sebagai pedoman pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, 

kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan peserta didik, 

apabila dianalisis dari masyarakat, kebudayaan dan keadaan sekolah sebagai intuisi 
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sosial dalam melaksanakan operasi kurikulum maka menurut Mayawi, A. 

(2015,hlm.5) teradapat 3 peranan kurikulum yaitu Peran konservatif, peran kreatif, 

dan peran kritis atau  evaluatif.  

Pertama, Peran Konservatif. Menurut Soeparto (2009, hlm.4) kurikulum 

berfungsi sebagai instrument untuk mengkonservasi suatu kebudayaan suatu bangsa. 

Peran konservatif merupakan sebuah peran kurikulum yang bertanggung jawab untuk 

menafsirkan warisan-warisan sosial budaya kepada peserta didik, hal ini dapat 

ditekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mewariskan 

budaya-budaya masalalu yang dianggap masih relevan dengan masa sekarang, 

dengan demikian peran sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pola perubahan 

tingkah laku peserta didik, dan proses pembelajaran harus dapat memberikan nilai 

sosial kepada peserta didik yang akan diaplikasikannya di dalam masyarakat, 

keberhasilan peran kurikulum yang konservatif ini akan bergantung kepada potensi 

guru sebagai pelaksana dan pengemban kurikulum yang berhubungan langsung 

dengan peserta didik, karena pada dasarnya konsepnya sudah baik hanya saja 

bagaimana implementasinya di sekolah. 

Kedua, Peran Kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai 

kegiatan kreatif dan konstruktif dalam artian kurikulum mendorong menciptakan 

sesuatu yang baru untuk masyarakat di masa sekarang dan di masa yang akan datang, 

kurikulum harus dapat memberikan pengalaman, pembelajaran dan cara berfikir yang 

baru untuk mengembangkan potensi individu agar dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dalam masyarakat. Menurut Yani, A. (2014, hlm.26) peran kreatif 

merupakan peran kurikulum yang akan terlihat dari banyaknya inovasi yang telah 

dihasilkan. 

Ketiga, Peran Evaluatif. Menurut Ibrahim, A. (2015, hlm.5) peran kritis atau 

evaluatif adalah peran kurikulum yang turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial. 

Peran ini merupakan peranan yang bersifat berkesinambungan selama proses 

pendidikan masih berjalan. Seperti yang dapat kita lihat bahwa kebudayaan dan 

kondisi masyarakat senantiasa berubah dari waktu ke waktu, sekolah tidak hanya 

mewariskan kebudayaan pada masa lalu yang dapat memberikan penguatan karakter 
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dan agama kepada peserta didik tetapi juga memberikan pembelajaran terhadap ide-

ide yang baru dan terbuka tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan, oleh 

sebab itu kurikulum turut aktif dan berpasrtisipasi dalam mengontrol nilai-nilai sosial 

yang tidak sesuai dengan keadaan dimasa mendatang, sehingga akan terjadi 

modifikasi dan perbaikan. Dengan demikian, kurikulum harus dapat menjadi pilihan 

yang tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Dalam dunia pendidikan kurikulum memiliki banyak sekali fungsi, para 

pengembang kurikulum harus dapat mencermati fungsi-fungsi dari kurikulum 

tersebut, sehingga akan terlihat fungsi kurikulum bagi setiap orang atau lembaga yang 

berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggara 

pendidikan. Menurut Sariono (2013, hlm.4) Fungsi kurikulum berdasarkan wilayah 

pengembangan peserta didik yaitu :  

Pertama, Fungsi Pendidikan Umum. Beni, A. (2012, hlm.3) mengemukakan 

bahwa fungsi pendidikan umum adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk 

menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Sebagai fungsi pendidikan 

umum kurikulum berperan sebagai suatu komponen kebijakan dalam mempersiapkan 

peserta didik agar menjadi warga Negara yang baik. Kurikulum memiliki fungsi 

untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik agar mampu 

menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan dan memahami setiap hak dan 

kewajiban sebagai warga Negara. 

Sutarjo (2014, hlm.106) mengemukakan bahwa persoalan yang paling 

mendasar dalam pendidikan kita terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas 

moral atau akhlak manusia yang diharapkan berdampak positif terhadap sikap toleran 

dan kebersamaan sehingga peserta didik lebih menyadari bahwa ia hidup dalam 

masyarakat yang serba majemuk, oleh karenanya harus menghargai dan menerima 

kemajemukan itu sebagai suatu rahmat sekaligus sebagai suatu kekayaan yang harus 

disyukuri. Ini berarti bahwa pendidikan di sekolah tidak hanya berorientasikan untuk 

memenuhi kebutuhan lapangan kerja dengan menjejali peserta didik rnelalui berbagai 

latihan keterampilan teknis saja tetapi sekolah harus menyentuh permasalahan yang 

bersifat substansial dalam kehidupan bangsa. 
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Kedua, Fungsi Suplementasi. Peserta didik memiliki perbedaan, baik dari 

perbedaan kemampuan, perbedaan minat, dan perbedaan bakat, kurikulum seharusnya 

dapat memberikan pelayanan kepada peserta didik berdasarkan perbedaan tersebut, 

setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan untuk menambah kemampuan 

dan wawasan yang lebih baik, sesuai minat dan bakatnya, artinya peserta didik yang 

sudah diatas rata-rata harus terlayani dengan maximal dan yang belum mencapai rata-

ratapun harus terlayani sesuai dengan kemampuannya. Menurut Yani, A. (2014, 

hlm.28) fungsi suplementasi kurikulum dapat menambah kemampuan peserta didik 

sehingga potensi, bakat dan minatnya berkembang. Begitupun menurut Maharani,  I. 

(2007, hlm.1) bahwa guru sebagai pendidik dan pembimbing dituntut untuk memiliki 

kemampuan  dan keterampilan yang memadai, karena pada saat mengajar guru akan 

berhadapan  dengan anak didik sedangkan tiap-tiap anak didik memiliki potensi yang 

berbeda.  

Ketiga, Fungsi Eksplorasi. Menurut Beni, A. (2012, hlm.4) Sebagai fungsi 

eksplorasi, kurikulum harus dapat memberikan pelayanan bagi setiap perbedaan 

peserta didik. kurikulum dapat dijadikan instrument dalam memotivasi, menemukan, 

dan mengembangkan bakat dan minat masing-masing peserta didik. Kurikulum akan 

mampu memberikan pelayanan pengembangan potensi dari setiap perbedaan peserta 

didik. Dengan fungsi kurikulum sebagai eksplorasi diharapkan peserta didik dapat 

belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga peserta didik belajar tanpa 

paksaan. Para pengembang kurikulum harus dapat mengungkap bakat rahasia peserta 

didik yang tersembunyi. 

Keempat, Fungsi Pengembangan Keahlian. Fungsi pada wilayah ini adalah 

menyiapkan peserta didik untuk memiliki life skill untuk dapat diterima di dunia 

kerja. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan mata pelajaran yang berupa 

keahlian dalam berbagai bidang, misalnya tata boga, kerajinan tangan, 

kewirausahaan, keterampilan, pertanian, bidang-bidang yang seperti ini akan 

memberikan keahlian kepada peserta didik. Oleh sebab itu, para pengembang 

kurikulum harus melibatkan orang-orang yang ahli dalam mengembangkan 

kurikulum. Menurut Sariono (2013, hlm.4) kurikulum berfungsi untuk 
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mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keahliannya. Sebagai 

fungsi pengembangan keahlian, kurikulum dapat mengembangkan keahlian khusus 

peserta didik (spesialisasi). 

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan di 

sekolah bagi pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Selain dari fungsi-fungsi kurikulum yang telah jelaskan, terdapat pendapat lain yang 

menambahkan tentang fungsi kurikulum yaitu menurut Mayawi, A. (2015, hlm.1) 

selain sebagai pedoman bagi peserta didik kurikulum pun memiliki enam fungsi yaitu 

fungsi penyesuaian, fungsi pengintegrasian, fungsi differensiasi, fungsi persiapan, 

fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. 

Pertama, Fungsi Penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi kurikulum 

yang harus dapat memperhatikan keadaan dalam masyarakat agar peserta didik 

mampu menyesuaikan diri dalam kehidupannya. Menurut Simanjuntak, J. (2013, 

hlm.10) setiap individu harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara 

menyeluruh, karena lingkungan bersikap dinamis maka manusia perlu menyesuaikan 

diri.  Masyarakat yang terus berubah menjadi tantangan bagi kurikulum sehingga 

harus menjadi objek pembelajaran bagi peserta didik agar dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya dalam menyiapkan peserta didik. 

Kedua, Fungsi Integrasi. Menurut Yani, A. (2014, hlm.29) fungsi integrasi 

yaitu fungsi kurikulum untuk memberikan pendidikan yang utuh kepada peserta 

didik. Memberikan pendidikan yang terintegrasi, sehingga menjadi pribadi-pribadi 

yang terintegrasi, karena peserta didik merupakan bagian dari masyarakat, sehingga 

harus diberikan pendidikan yang utuh tidak hanya aspek intelektualnya juga aspek 

sikap dan pengetahuannya sehingga peserta didik akan memberikan sumbangan bagi 

pembentukan dan pengeintegrasian masyarakat. 

Ketiga, Fungsi Diferensiasi. Sebagaimana kita ketahui peserta didik memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda, oleh karena itu kurikulum harus memberikan 

pelayanan terhadap perbedaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

Menurut Alexander Inglis (dalam Made, I. 2010, hm.4) fungsi diferensiasi kurikulum 

adalah fungsi yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan 
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dalam masyarakat. Kurikulum harus mampu memberi pedoman agar mampu menjadi 

penolong dengan sejumlah kebutuhan yang berbeda-beda. Pada dasarnya, fungsi 

differensiasi mendorong peserta didik berfikir kritis dan kreatif sehingga akan 

menimbulkan kemajuan dalam masyarakat. 

Keempat, Fungsi Persiapan. Dunia pendidikan seorang peserta didik yang 

belajar pada suatu jenjang memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang 

selanjutnya, fungsi persiapan kurikulum yaitu fungsi dalam menyiapkan peserta didik 

agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mampu 

membekali peserta untuk dapat belajar sepanjang hayat di lingkungan masyarakatnya. 

Menurut Ibrahim, A. (2015, hlm.6) fungsi persiapan adalah kurikulum harus dapat 

mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi meraih ilmu pengetahuan yang 

lebih tinggi dengan jangkauan yang lebih luas, dalam hal ini, kurikulum memberikan 

pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih mendalam dengan jangkauan yang luas. 

Kelima, Fungsi Pemilahan. Menurut Made, I. (2010, hlm.4) fungsi pemilahan 

adalah fungsi kurikulum memberikan kepada peserta didik untuk belajar sesuai 

minatnya. Dalam pendidikan terdapat perbedaan-perbedaan sehingga memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk memilih pembelajaran sesuai dengan bakat 

dan minatnya, dalam fungsi pemilahan ini menganut sistem demokratis, yang 

mengembangkan berbagai kemampuan sehingga kurikulum perlu disusun secara luas 

dan fleksibel. 

Keenam, Fungsi Diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu fungsi kurikulum sebagai 

instrument untuk mengenal berbagai kekuatan dan kelemahan peserta didik. Menurut 

Simanjuntak, J. (2013, hlm.11) salah satu pelayanan pendidikan adalah memahami 

dan mengarahkan peserta didik, dengan mendiagnostik kelemahan dan kelebihan 

pada dirinya.  Fungsi diagnostik akan mengetahui keberhasilan penerapan program-

program pengalaman belajar, yang diikuti oleh peserta didik sejalan dengan bakat dan 

minatnya. Dengan ini, kurikulum dapat berperan sebagai solusi dalam mengatasi 

kelemahan dan mengembangkan kekuatan ke arah yang lebih sinergi. 

Kurikulum yang baik tidak akan berhasil jika para pemeran kurikulum tidak 

berperan secara maximal dalam menjalankan kurikulum, fungsi kurikulum pun tidak 
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akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, Jika pemeran kurikulum melaksanakan 

kurikulum sesuai dengan yang seharusnya, maka kurikulum tersebut akan memiliki 

fungsi tersendiri bagi para pemeran kurikulum. Menurut Sariono (2013, hlm.4) fungsi 

kurikulum berdasarkan para pemeran kurikulum yaitu : 

Pertama, bagi peserta didik. Muhson, A. (2004, hlm.90) mengemukakan 

bahwa dalam perspektif pendidikan, peserta didik adalah sejenis makhluk yang 

menghajatkan pendidikan. Sebagai anggota masyarakat, dia berada dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat sekitarnya, dan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu 

peserta didik diawali dengan kehidupan dalam keluarga, dilanjutkan dengan 

lingkungan masyarakat atau sekolah. Kurikulum berfungsi sebagai bahan pengalaman 

belajar atau sebagai konten untuk dipelajari. Kurikulum yang mewujud dalam 

ceramah guru, buku, dan informasi lainnya menjadi pengalaman belajar peserta didik. 

Dengan adamya kurikulum peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai 

kehidupan sehingga mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. 

Selain itu, peserta didik pun dapat mengembangkan keahlian yang terdapat dalam 

dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Kedua, bagi pendidik atau guru. Menurut Izzati, R. (2007, hlm.8) mengkaji 

tentang pendidikan yang diterima oleh individu, sangatlah terkait dengan keberadaan 

pendidik  sebagai staf pengajar dan sebagai salah satu faktor pendidikan yang sangat 

berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum 

berfungsi sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang tidak berpedoman pada kurikulum, maka tidak akan berjalan 

dengan efektif, sebab pembelajaran adalah proses yang bertujuan, sehingga segala 

sesuatu yang dilakukan guru dan peserta didik diarahkan untuk mencapai tujuan. 

Ketiga, bagi kepala sekolah. Peran atau indikator kepala sekolah adalah untuk 

memperbaiki dan meningkatkan situasi belajar mengajar sebagaimana yang telah 

dikemukakan Septiana, R. (2013, hlm.109). Prioritas utamanya yaitu memperbaiki 

dan meningkatkan mutu belajar dengan memperbaiki kinerja guru yang 

menanganinya. Kurikulum berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program 

sekolah. Dengan demikian, penyusunan kalender sekolah, pengajuan sarana prasarana 
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sekolah kepada dewan sekolah, penyusunan berbagai kegiatan sekolah baik yang 

menyangkut kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lainnya, harus didasarkan 

pada kurikulum, dan kurikulum pun berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan 

supervisi pembelajaran, pedoman evaluasi atas kemajuan pembelajaran, pedoman 

evaluasi atas kemajuan  pembelajaran, dan dijadikan bahan kajian untuk 

pengembangan kurikulum di masa yang akan datang. 

Keempat, bagi pengawas. Fauziah (2015, hlm.146) mengemukakan bahwa 

pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan 

bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus 

juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya 

penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Kurikulum bagi pengawas 

berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan supervisi, dengan demikian 

dalam proses pengawasan pengawas akan dapat menentukan apakah program sekolah 

termasuk pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan 

tuntutan kurikulum atau belum, sehingga berdasarkan kurikulum pengawas dapat 

meberikan saran untuk perbaikan. 

Kelima, bagi orangtua. Menurut  Utami (2013, hlm.1) Pendidikan sangat 

penting diterapkan pada anak. Pendidikan dari orang tua ke anak tentunya akan 

berguna nantinya untuk perkembangan anak kedepannya. Tidak ada orang tua yang 

menginginkan anaknya menjadi anak yang berkepribadian ataupun perilakunya 

buruk, melainkan berguna bagi dirinya sendiri dan juga berguna bagi agama, nusa, 

dan bangsa. Kurikulum berfungsi sebagai alat komunikasi orangtua dengan sekolah 

tentang pendidikan putra-putrinya. Selain itu, dapat dijadikan pedoman dalam 

keikutsertaannya dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Kurikulum bagi orang tua 

bermanfaat untuk memberikan informasi kepada orangtua tentang proses 

pembelajaran di sekolah sehingga orangtua dapat membimbing peserta didiknya 

secara khusus dirumah sesuai dengan kurikulum yang terdapat di sekolah, sehingga 

kemampuan sang peserta didik lebih optimal. 

Dari penjelasan tentang peran dan fungsi kurikulum dalam berbagai sudut 

pandang dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki peranan dan fungsi yang 
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sangat penting dalam pendidikan yang akan menentukan kualitas dari sumberdaya 

manusia. Berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan peran dan fungsi 

kurikulum mata pelajaran geografi pada umumnya sama dengan kurikulum mata 

pelajaran yang lain, yang membedakan adalah bidang kajiannya yang lebih membuat 

peserta didik mengimplementasikan peran dan fungsi kurikulum dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5. Evaluasi dan Penilaian Kurikulum 

Komponen evaluasi merupakan bagian dari pembentuk kurikulum yang 

berperan sebagai cara untuk mengukur atau melihat apakah tujuan yang telah dibuat 

itu tercapai atau tidak. Arifin, Z. (2012, hlm.6) menjelaskan bahwa evaluasi 

merupakan komponen penting dan tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui 

keaktifan pembelajaran. Selain itu, dengan melakukan evaluasi, kita dapat 

mengetahui apabila ada  kesalahan pada materi yang diberikan atau metode yang 

digunakan dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat dengan melihat hasil dari 

evaluasi tersebut. Dengan begitu, kita juga dapat segera memperbaiki kesalahan yang 

ada atau mempertahankan bahkan  meningkatkan hal-hal yang sudah baik atau 

berhasil. Komponen ini diperlukan untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan 

kurikulum, evaluasi kurikulum bertujuan untuk menilai rumusan tujuan kurikulum, 

isi ataupun materi kurikulum, media atau sarana prasarana pembelajaran, strategi dan 

proses pembelajaran, dan sistem evaluasi kurikulum itu sendiri. Dengan kata lain, 

evaluasi mencakup penilaian seluruh komponen kurikulum. 

Jamaludin (2014, hlm.67) berbagai upaya guru telah dilakukan agar peserta 

didiknya mampu menyerap dan memahami pelajaran yang disampaikan supaya 

peserta didik dapat meraih prestasi yang membanggakan di kelasnya, salah satunya 

dengan mengadakan evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran baik secara test 

maupun non test, namun hasil tersebut belum menunjukkan maksimal. Sebenarnya 

untuk mengatasi masalah-masalah tersebut guru dapat menelusuri kegiatan atau 

kebiasaan belajar peserta didik pada waktu jam sekolah maupun pada waktu diluar 

jam sekolah, jika peserta didik berada disekolah menjadi tanggung jawab guru untuk 

memberikan bimbingan dan pengarahan sedangkan diluar jam sekolah sudah menjadi 
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tanggung jawab orang tua atau keluarga. Dalam hal ini guru tidak hanya memberikan 

perhatiannya hanya disekolah saja akan tetapi guru lebih memperhatikan dengan 

mencari informasi kepada orang tuanya dengan menanyakan tentang kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan peserta didik setelah pulang dari sekolah. 

Berdasarkan penjelasan diatas lebih menekankan pada evaluasi pembelajaran 

yang merupakan sebagian besar dari evaluasi kurikulum, karena proses pembelajaran 

merupakan implementasi dari kurikulum, dengan mengevaluasi proses pembelajaran 

maka akan terevaluasi juga komponen-komponen kurikulum, evaluasi kurikulum ini 

sama untuk setiap kurikulum mata pelajaran, termasuk mata pelajaran Geografi. 

B. Bentuk Kurikulum di Sekolah 

Kurikulum memiliki dua bentuk yang sama fungsinya, yaitu kurikulum sebagai 

implementasi dan kurikulum sebagai dokumen. Kurikulum sebagai implementasi 

adalah realitas dari pelaksanaan kurikulum di lapangan yang disebut dengan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa baik dikelas maupun diluar 

kelas. Menurut Ghufran (2005, hlm.2) Pembelajaran merupakan wujud implementasi 

kurikulum, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah 

kreativitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan guru. Kurikulum memiliki 

bentuk implementasi berupa aturan-aturan yang terdapat di Sekolah yang 

dilaksanakan oleh para stakeholder. Namun, selain dari implementasi kurikulum juga 

memiliki bentuk lain berupa dokumen. Kurikulum berupa dokumen merupakan 

kurikulum yang tertulis, yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap pengembang 

kurikulum termasuk guru.  

Lembaga yang yang melaksakan kurikulum adalah sekolah sebagai penentu 

dari berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan nasional, dengan didukung oleh 

pemeran kurikulum yang terdapat di sekolah. 

1. Sekolah Sebagai Lembaga Pelaksana Kurikulum 

Hayati (2013, hlm.153) memaparkan bahwa sekolah adalah suatu lembaga yang 

diselenggarakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai untuk  

pelaksanaan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar sendiri dalam 

pengertian umum sering disebut dengan pendidikan. Lembaga pendidikan yang 
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paling refresentatif secara teoritis adalah sekolah. Alasannya sederhana, di dalam 

lembaga sekolah segala sesuatunya, baik materi yang diajarkan, pengajar, peserta 

didik, sistem dan metode pengajaran, maupun tempat pembelajaran itu sendiri yang 

direkayasa sedemikian rupa untuk tujuan pendidikan. Dengan kata lain, sekolah 

adalah lembaga yang sesungguhnya dari pendidikan. Perekayasaan tersebut disusun 

dalam bentuk pengajar dan peserta didik, kurikulum, perjenjangan, metode 

pengajaran, aturan dan tata tertib sekolah, fasilitas pembelajaran sampai pada gedung 

tempat pembelajaran itu sendiri. Semua direncanakan dan direkayasa sedemikian 

rupa dengan tujuan berhasilnya proses pendidikan. 

Sutarjo (2014, hlm.107) menjelaskan bahwa sekolah sebagai lembaga 

pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu menentukan pola serta 

gagasan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dengan meningkatkan manajemen 

supervisi sehingga supervisor tidak bersikap masa bodoh terhadap masalah dan 

tuntutan masyarakat bahkan tuntutan bangsa dan negara.Oleh sebab itu sekolah 

memiliki beberapa fungsi diantaranya Menurut Nasution dalam Hayati (2013, 

hlm.163) yaitu :  

a. Sekolah mempersiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan 

b. Sekolah memberikan keterampilan dasar 

c. Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib 

d. Sekolah menyediakan tenaga pembangunan 

e. Sekolah membantu memecahkan-masalah-masalah sosial 

f. Sekolah Transmisi Kebudayaan 

g. Sekolah membentuk manusia yang sosial   

h. Sekolah merupakan alat transformasi kebudayaan 

 

Menurut Hayati (2013, hlm.165) dalam kaitanya dengan pengembangan 

kurikulum, Peran dan tanggung jawab sekolah dalam mengembangkan kurikulum 

adalah sebagai berikut: 

a. Berkolaborasi dengan sekolah lain untuk membentuk tim pengembang SKKD 

tingkat kecamatan dan mengembangkan SKKD sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan daerah.  Hal ini dapat dilakukan dalam kelompok kerja guru (KKG) 

atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) Kecamatan. 

b. Membentuk tim pengembang SKKD tingkat sekolah bagi yang mampu 

melakukannya.  
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c. Mengembangkan SKKD sendiri bagi yang mampu dan memenuhi kriteria untuk 

melakukannya.  

d. Mengidentifikasi kompetensi sesuai dengan perkembangan peserta didik dan 

kebutuhan daerah yang perlu dikembangkan ke dalam kurikulum.   

e. Memohon bantuan dinas kabupaten dan kota dalam proses penyusunan kurikulum.  

f. Menguji kelayakan kurikulum Prosedur Pengembangan SSKD di  yang 

diimplementasikan di sekolahnya, melalui analisis kualitas isi, analisis kompetensi 

dalam kaitannya dengan peningkatan prestasi belajar peserta didik. 

g. Memberikan masukan kepada dinas pendidikan kabupaten dan kota, dinas 

pendidikan provinsi, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan pusat 

kurikulum depatemen pendidikan nasional, berkaitan dengan efektifitas dan 

efisiensi kurikulum, berdasarkan kondisi aktual di lapangan.  

h. Menerapkan kurikulum (melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik 

dan kebutuhan sekolah baik bantuan sendiri maupun yang disusun oleh sekolah 

lain.  

i. Memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kurikulum dan kualitas pembelajaran 

secara terus menerus dan berkesinambungan. 

 

Sebagaimana dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, sekolah 

merupakan lembaga yang memfasilitasi tercapainya keberhasilan suatu kurikulum. 

Namun, kurikulum tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama antara pemeran-

pemeran kurikulum diantaranya adalah peserta didik, guru, kepala sekolah, orang tua, 

pengawas dan pengembang kurikulum sebagai pembuat kurikulum. 

2. Implementasi Kurikulum di Sekolah 

Arifin, Z. (2015, hlm.1) mengemukakan bahwa implementasi adalah proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun 

nilai dan sikap. Didalam implementasi kurikulum terdapat komponen-komponen 

kurikulum yang saling berkaitan satu sama lainnya, terdapat prinsip dan landasan 

kurikulum sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum sehingga sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat, begitu juga dengan fungsi dan peran 

kurikulum harus dilaksanakan dengan baik oleh pemeran-pemeran kurikulum, 

meskipun kurikulum sudah terkonsep dengan baik jika tidak ada kerjasama yang baik 

antara pemeran kurikulum maka pencapaian tujuan kurikulum tidak akan berjalan 

dengan baik, dalam hal ini adalah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 

erat kaitannya dengan proses pembelajaran dan pendidikan yang formal, dan lembaga 
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yang melaksanakan kurikulum dalam proses pembelajaran dan pendidikan formal 

adalah sekolah. 

Implementasi kurikulum dapat dilihat dalam proses pengajaran atau proses 

belajar mengajar di sekolah. Menurut Saryono,J. (2009, hlm.39) Pengajaran adalah 

suatu proses hubungan mengajar dan belajar antara peserta didik dan guru. Tugas dan 

tanggung jawab utama seorang pengajar adalah mengelola pengajaran dengan lebih 

efektif, dinamis, efisien, dan positif, yang ditandai dengan adanya kesadaran dan 

keterlibatan aktif diantara guru dan peserta didik. 

Chamisjatin, L. (2009, hlm.10) memaparkan bahwa pendidikan formal 

mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, memiliki kurikulum tertulis yang 

tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Kedua, pelaksana kegiatan pendidikan 

telah dipersiapkan secara formal sebagai pendidik yang telah dibekali dengan 

berbagai macam kompetensi. Ketiga, kegiatan pendidikan  dilaksanakan secara 

formal, terencana, dan diakhiri dengan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat 

keberhasilannya. Keempat, interaksi berlangsung dalam situasi dan lingkungan 

tertentu dengan dukungan berbagai fasilitas yang diperlukan, dari penjelasan tersebut 

pendidikan formal yang dimaksud adalah sekolah. Karakteristik-karateristik tersebut 

merupakan implementasi dari kurikulum. Arifin (2015, hlm.2) mengemukakan bahwa 

implementasi kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor berikut : 

a. Karakteristik kurikulum; yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum 

dan kejelasaanya bagi pengguna di lapangan 

b. Strategi implementasi: yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti 

diskusi profesi, seminar, penataran, loka karya, penyediaan buku kurikulum, dan 

kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. 

c. Karakteristik pengguna kurikulumyang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, 

dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemempuanya untuk merealisasikan 

kurikulum dalam pembelajaran 

  

 Selain dari yang telah diuraikan diatas faktor lain yang mempengaruhi 

implementasi kurikulum juga adalah daya dukung dari guru, kepala sekolah, dan 

pemeran-pemeran kurikulum. Implementasi kurikulum dalam bentuk pembelajaran 

berdasar Standar Nasional Pendidikan terutama Standar Proses, mencakup 
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perencanaan proses pembelajaraan, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. 

a. Perencanaan Proses Pembelajaran 

Arifin (2015, hlm.4) memaparkan bahwa perencanaan proses pembelajaran 

meliputi silabus dan rencana pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata 

pelajaran, standar isi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajran, penilaian hasil belajar, dan sumber 

belajar. Pendapat lain dari Saryono, J. (2009, hlm.12) yang menjelaskan bahwa dalam 

perencanaan, guru diberikan kewenangan untuk mengembangkan cara untuk 

menciptakan hubungan dengan murid berdasarkan metode dan cara yang dianggap 

sesuai oleh guru karena gurulah yang melakukan komunikasi secara langsung 

terhadap murid. Hakikat perencanaan dalam kurikulum, guru diberikan kewenangan 

secara leluasa untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan 

kondisi sekolah serta kemampuan guru itu sendiri dalam menjabarkannya menjadi 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang siap dijadikan pedoman pembentukan 

kompetensi peserta didik. Agar guru dapat membuat RPP yang efektif, dan berhasil 

guna, dituntut untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan hakekat, 

fungsi, prinsip, dan prosedur pengembangan, serta cara mengukur efektivitas 

pelaksanaannya dalam pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan 

upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran perlu dikembangkan untuk 

mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni: kompetensi dasar, materi 

standar, indikator hasil belajar; dan penilaian. Kompetensi dasar berfungsi 

mengembangkan pontesi peserta didik; materi standar berindikator hasil belajar 

berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi peserta didik 

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Saryono, J. (2009, hlm.19) memaparkan kegiatan pembelajaran harus 

terorganisasi melalui serangkaian kegiatan tertentu, dengan strategi yang tepat dan 

mumpuni. Rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistemik dan 

sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam 
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situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian, rencana pelaksanaan 

pembelajaran berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa 

yang direncanakan. Dalam hal ini. Materi standar yang dikembangkan dan dijadikan 

bahan kajian oleh peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuannya, mengandung nilai fungsi nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan, sekolah dan daerah. Menurut Arifin 

(2015, hlm. 4) Persayaratan pelaksanaan proses pembelajaran yaitu terdapat (a). 

rombongan belajar, (2). Beban kerja minimal guru, (c) Buku teks pembelajaran, dan. 

(d) Pengelolaan kelas. 

Langkah-langkah menimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan 

pembelajaran memiliki tiga tahap yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup 

seperti yang dikemukakan oleh Saryono, J. (2015, hlm.25). Kegiatan pendahahuluan 

berfungsi untuk memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan 

dibelajarkan, memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang 

akan diajarkan dan guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi tertentu. 

Kegiatan inti berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat 

mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skema (frame work) masing-masing. Langkah-

langkah tersebut disusun sedemikian rupa agar peserta didik dapat menunjukkan 

perubahan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. 

Langkah terakhir adalah kegiatan penutup yaitu guru mengarahkan peserta didik 

untuk membuat rangkuman/simpulan, guru memeriksa hasil belajar peserta didik. 

dapat dengan memberikan tes tertulis atau tes lisan atau meminta peserta didik untuk 

mengulang kembali simpulan. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, dapat kita 

simpulkan rangkaian dari proses pembelajaran yang merupakan implementasi dari 

kurikulum.  

c. Penilaian Hasil Pembelajaran 

 Arifin (2015, hlm.6) mengemukakan bahwa penilaian dilakukan oleh guru 

terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik, serta digunakan sebagai lahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan 

memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisiten, sistematik, 



35 
 

 

dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun 

lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilain hasil karya berupa tugas, 

proyek atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilain hasil pembelajaran 

menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilain kelompok mata 

pelajaran. Pendapat lain tentang penilaian yaitu menurut Saryono, J. (2009, hlm.13) 

yang mengemukakan bahwa penilaian berfungsi mengukur pembentukan kompetensi 

dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi standar belum 

terbentuk atau belum tercapai. Dengan kata lain, penilaian merupakan salah satu 

bagian dari implementasi kurikulum. 

Menurut Sholeh, M. (2007, hlm.129) proses pembelajaran adalah suatu dasar 

dalam melaksanakan pembelajaran, jika pembelajaran diorientasikan sebagai 

lingkungan belajar maka proses pembelajaran dimaknai sebagai upaya guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Proses pembelajaran disesuaikan dengan tujuan dan isi 

kurikulum. Proses pembelajaran merupakan komponen penting dalam kurikulum 

karena merupakan imlplementasi dari isi dan tujuan kurikulum, proses pembelajaran 

dan kurikulum sangat berkaitan erat, tujuan kurikulum tidak akan tercapai jika tidak 

ada proses pembelajaran dan proses pembelajaran pun tidak akan terarah jika tidak 

ada kurikulum. 

d. Pengawasan Proses Pembelajaran 

 Arifin (2015, hlm.7) mengemukakan bahwa pengawasan proses pembelajaran 

dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar. 

Pengawasan juga dilakukan dengan cara pengamatan, pencatatan, perekaman 

wawancara dan dokumentasi. Terdapat tiga macam pengawasan dalam proses 

pembelajaran yaitu pemantauan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas 

satuan pendidikan. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas 

satuan pendidikan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah. 

Penilaian terhadap proses pengajaran masih kurang mendapat perhatian dibandingkan 

dengan penilaian terhadap hasil pengajaran yang dicapai peserta didik. Oleh sebab 

itu, upaya remedial pengajaran jarang dilakukan oleh para guru, sehingga strategi 
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pengajaran tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti dari waktu ke waktu 

dan dari situasi ke situasi 

Menurut Yustiawan,  R. (2014, hlm.115) pendidikan pada umumnya 

berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak dan 

mengembangkan kemampuan serta peradaban bangsa yang bermartabat. Melalui 

pendidikan akan dapat mengubah keterbelakangan peradaban masyarakat menjadi 

kemajuan peradaban masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu cara dalam 

memperjuangkan bangsa dan sebagai suatu landasan dalam menentukan masa depan 

bangsa. Kemajuan peradaban masyarakat akan tercapai jika pelaksanaan pendidikan 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, hal ini membutuhkan 

kerjasama diantara pemeran-pemeran pendidikan dan terjadi didalam sebuah proses 

pembelajaran. 

Evaluasi proses pembelajaran untuk menentukan kualitas pembelajaran secara 

keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaraan dan penilaian hasil pemebalajaran. Menurut Arifin (2015, hlm.7) 

evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: (a). Membendingkan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan guru satandar proses, (b). Mengidentifikasi 

kinerja guru dalam proses pembelajaraan sesuai dengan kompetensi guru. Jamaludin 

(2014, hlm.67) mengemukakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan akan tercapai 

apabila proses belajar mengajar yang diselenggarakan dikelas benar-benar efektif dan 

berguna untuk mencapai kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

diharapkan. Oleh sebab itu, perlu diadakan pengawasan dan revisi dalam proses 

pengajaran, agar proses pengajaran dapat diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya. 

3. Dokumen Kurikulum 

Nugraha, L. (2014, hlm.1) mengemukakan bahwa kurikulum sebagai dokumen 

tertulis memuat rencana untuk peserta didik selama di sekolah. Aspek yang tersirat 

dalam definisi kurikulum sebagai dokumen adalah bahwa kurikulum merupakan 

rencana yang dikembangkan berdasarkan suatu pemikiran tertentu tentang kualitas 

pendidikan yang diharapkan. Dalam sebuah pengembangan kurikulum terdapat dua 

dokumen, dokumen yang pertama adalah dokumen satu kurikulum yang mengacu 
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pada pengembangan kurikulum, memuat latar belakang, tujuan pendidikan, struktur 

dan muatan kurikulum, struktur dan kalender pendidikan. Dokumen kedua berisi 

tentang silabus dan perencanaan pembelajaran secara lengkap. 

a. Dokumen Satu Kurikulum 

Dokumen satu pada kurikulum  mengacu pada pengembangan kurikulum yang 

akan membuat kurikulum sesuai dengan tujuan dan latar belakang untuk 

dikembangkan. Pada dokumen satu kurikulum terdiri atas 4 komponen seperti yang 

dikemukakan oleh Setiawan, D. (2013, hlm.7), yaitu :  

1) Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang yang mengemukakan alasan-alasan 

perlunya disusun kurikulum dan tujuan pengembangan dan prinsip kurikulum 

untuk menjawab apa kegunaan dan fungsi kurikulum untuk setiap orang yang 

terlibat dalam proses pendidikan khususnya para guru.  

2) Tujuan pendidikan, yang terdiri dari tujuan pendidikan yang bertujuan untuk 

meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut dan tentang 

visi misi sekolah. 

3)  Struktur dan muatan kurikulum atau sejumlah mata pelajaran yang ditempuh 

dalam satu jenjang pendidikan tertentu termasuk didialamnya muatan local dan 

pengembangan diri.  

4) Kalender pendidikan yaitu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran 

peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun 

pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 

Kalender pendidikan memiliki beberapa komponen yaitu komponen pertama 

jumlah minggu dan hari efektif, perencanaan program tahunan, perencanaan 

program semester. 

 

Berdasarkan komponen-komponen yang terdapat dalam komponen satu, dapat 

disimpulkan bahwa dokumen satu memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pengembangan kurikulum, sehingga keberadaan kurikulum relevan dengan tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai, dan tersetruktur secara sistematis. 

b. Dokumen Dua Kurikulum 

Dokumen dua kurikulum mengacu kepada aturan-aturan proses pebelajaran di 

sekolah, dokumen dua kurikulum mengatur secara mendetail proses pembelajaran 

secara tersurat dari awal sampai akhir. Fungsi dari dokumen dua kurikulum yaitu 

sebagai pedoman bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. 
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Pada dokumen dua kurikulum terdiri atas 2 bagian, yaitu silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

1). Silabus    

Ahmad (2013, hlm.1) memaparkan bahwa silabus adalah seperangkat rencana 

yang berisi garis besar atau pokok-pokok pembelajaran yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus 

dapat diartikan sebagai rancangan program pembelajaran satu atau kelompok mata 

pelajaran yang berisi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus 

dicapai oleh siswa, pokok materi yang harus dipelajari oleh siswa serta bagaimana 

cara mempelajarinya dan bagaimana cara untuk mengetahui pencapaian kompetensi 

dasar yang telah ditentukan. 

Silabus disusun oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran. Proses 

penyusunan silabus dapat saja disusun bersama oleh satu tim guru mata pelajaran, 

dalam satu kegiatan guru, misalnya dalam kegiatan MGMP. Menurut Suparlan (2010, 

hlm.14) Sebagai rancangan pembelajaran silabus memuat berbagai macam hal yang 

berkaitan dengan pengembangan kurikulum, yakni menjawab persoalan tentang : 

a) Tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa melalui proses pembelajaran? 

Pertanyaan ini berkaitan dengan rumusan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan. 

b) Materi apa yang harus dipelajari siswa sehubungan dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang harus dicapai? Pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan 

pokok-pokok materi yang berhubungan dengan kompetensi dan kompetensi dasar. 

c) Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar standar kompetensi dan kompetensi 

dasar itu dapat tercapai? Pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan strategi dan 

metode pembelajaran, penetapan media pembelajaran yang bermuara pada peda 

pengalaman belajar yang harus dilakukan setiap siswa. 

d) Bagaimana menentukan keberhasilan siswa dalam pencapaian kompetensi? 

Pertanyan ini berkaitan dengan perumusan indikator hasil belajar dan penatapan 

sistem evaluasi pembelajaran. 

 

Silabus disusun untuk dijadikan acuan untuk guru mengajar di kelas, sehingga 

guru mengetahui tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa, materi apa yang harus 

disampaikan, bagaimana metode menyampaikan materi kepada siswa, dan 

mempunyai strategi untuk menentukan keberhasilan siswa. 
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2). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Bagian kedua dari dokumen dua kurikulum yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Menurut Saryono. J. (2009, hlm.17) rencana pelaksanaan 

pembelajaran merupakan suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh 

kegiatan yang akan dilakukan baik oleh guru maupun peserta didik, terutama dalam 

kaitannya dengan pembentukan kompetensi. Sudaryat, Y. (2013, hlm.1) 

mengemukakan bahwa  RPP merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan 

pembelajaran baik di kelas, laboraturium, lapangan, bagia setiap kompetensi dasar 

(KD), dalam menyusun RPP guru harus mencantumkan Standar Kompetensi (SK) 

yang memayungi  KD, yang akan disusun dalam RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci 

harus dimuat: 

a) Tujuan Pembelajaran; 

b) Materi Pembelajaran; 

c) Strategi dan Metode Pembelajaran; 

d) Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran; 

e) Sumber dan media pembelajaran; dan 

f) Penilaian. 

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harus dibuat agar kegiatan pembelajaran 

berjalan sistematis dan mencapai tujuan pembelajaran, tanpa rencana pelaksanaan 

pembelajaran kegiatan pembelajaran di kelas biasanya tidak terarah seperti yang 

dikemukakan oleh Suparlan (2010, hlm.14). Oleh karena itu  pendidik harus mampu 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan silabus yang disusunnya. 

C. Perbandingan Kurikulum Geografi Antar Negara 

Setiap bangsa tentu memiliki sistem pendidikan dan kurikulum. Dengan sistem 

pendidikan itu, suatu bangsa  mewariskan segala pengalaman, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap, agama dan ciri-ciri watak khusus yang dimilikinya dengan 

cara tertentu kepada generasi penerusnya, agar mereka dapat mewariskannya dengan 

sebaik-baiknya. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda dan 

memiliki kelebihan masing-masing dalam pelaksanaannya. Riyana, C. (2008, hlm.2) 

memaparkan bahwa studi perbandingan pendidikan merupakan salah satu cara untuk 
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mengetahui berbagai aspek yang berhubungan dengan sistem pendidikan negara 

tertentu, terutama dengan kelebihan yang terjadi pada sistem pendidikan negara 

tersebut. Melalui sistem pendidikan itu, suatu bangsa dapat memelihara dan 

mempertahankan nilai-nilai luhur, serta keunggulan-keunggulan mereka dari generasi 

ke generasi. 

Berdasarkan  keterangan dari Tim LPMP Banteng (2014, hlm.1) merangkan 

bahwa pendidikan komparatif membahas perbandingan secara ilmiah, dan 

mempunyai tujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan, kerja sama, pertukaran 

pelajar antar bangsa dalam menciptakan pedamaian dunia. Pendapat tersebut sebagai 

usaha menanamkan dan menumbuh-kembangkan rasa saling pengertian dan kerja 

sama antar bangsa, demi terpeliharanya perdamaian dunia, melalui peroses 

pendidikan. Pendidikan komparatif juga diperlukan, untuk melihat kemajuan, kualitas 

pendidikan di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. 

Studi perbandingan pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

berbagai aspek yang berhubungan dengan sistem pendidikan Negara tertentu, 

terutama yang berhubungan dengan kelebihan yang terjadi pada sistem pendidikan 

negara tersebut. Untuk melihat perbandingan kurikulum secara umum di negara lain 

dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.1. 

Perbandingan Aspek Kurikulum di Negara Lain 

No. 

 
Aspek Yang 

di Tinjau 

Negara 

Indonesia Malaysia Singapura 
USA 

( California) 

1 Aspek Aspek 

pedagogik dan 

aspek didaktis 

Bersifat aplikatif 

 

Konten/topik 

dan 

kompetensi 

Guru dan 

sekolah 

diperkenankan 

mendesain 

program sesuai 

dengan 

petunjuk yang 

dikeluarkan 

negara bagian 

2 Tujuan 

kurikulum 

Mengupayakan 

siswa untuk 

mencapai 

kompetensi 

Mengupayakan 

pendidikan  yang 

terus-menerus 

untuk 

Menyediakan 

siswa dengan 

pendidikan 

yang holistik 

Agar siswa 

cerdas dan 

berakhlak. 
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tertentu, 

memberikan 

bekal akademik 

untuk 

melanjutkan ke 

jenjang 

pendidikan 

tinggi serta 

siswa mampu 

menyelesaikan 

masalah secara 

wajar dan 

menjalankan 

hidup secara 

bermanfaat. 

mengembangkan 

potensi individu 

secara holistik 

dan terintegrasi 

serta menganut 

asas 

keseimbangan 

secara harmoni 

antara aspek 

intelektual, 

spiritual, 

emosional dan 

fisik, didasarkan 

pada keyakinan 

dan ketaatan 

kepada Tuhan. 

dan berbasis 

luas. 

3 Penyusun 

kurikulum 

DEPDIKNAS 

sesuai dengan 

BSNP untuk 

sekolah umum, 

dan dinaungi 

DEPAG untuk 

sekolah berbasis 

agama 

Filsafat Nasional 

Pendidikan 

Konstitusi 

Negara 

masyarakat 

lokal dan 

negara bagian 

(states) 

4 Konten Materi 

pembelajaran 

ditentukan oleh 

sekolah 

berdasarkan 

standar 

kompetensi dan 

kompetensi 

dasar, berpusat 

pada materi 

pokok, fokus 

pada aspek 

kognitif, 

psikomotor dan 

aspektif serta 

pengalaman 

belajar untuk 

mencapai 

kompetensi 

Kurikulum 

berbasis isi 

(content) dan 

keterampilan 

(skill) di mana isi 

setiap mata 

pelajaran 

memperkuat dan 

mempermudah 

pengembangan 

keterampilan 

dasar, penguasaan 

pengetahuan, dan 

keterampilan 

berpikir. 

Kurikulum 

dikembangkan 

secara nasional 

yang berpusat 

kepada siswa 

dan berbasis 

pada 

masyarakat, 

sedangkan 

implementasin

ya diserahkan 

kepada guru-

guru di 

sekolah. 

kurikulum 

sangat 

beragam, 

disesuaikan 

dengan 

keadaan 

masyarakat 

dan negara 

bagian 

tersebut. 

Proses 

pengembangan 

kurikulum 

dipusatkan 

pada tingkat 

Negara bagian 

tersebut. 

5 Penilaian Mengacu pada 

tiga aspek yakni 

kognitif, 

psikomotorik, 

afektif, 

Didasarkan pada 

materi yang 

relevan dengan 

kurikulum yang 

berbasis isi 

Didasarkan 

pada materi 

yang  berbasis 

kepada 

konten/topik 

Dipusatkan 

pada tingkat 

negara bagian, 

Tidak ada 

mekanisme 
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didasarkan pada 

materi esensial 

yang relevan 

dengan 

kompetensi 

yang harus 

dicapai siswa 

serta ujian 

menggunakan 

berbagai teknik 

dan metode 

penilaian. 

(content) dan 

keterampilan 

(skill). 

dan 

kompetensi, 

penilaian 

formatif dan 

sumatif. 

formal untuk 

mengevaluasi 

efektivitas 

kurikulum, 

yakni 

penilaian 

menggunakan 

riset/penelitian 

6 Proses 

pembelajaran 

 

Guru sebagai 

fasilitator, 

Pembelajaran 

berpusat pada 

siswa dan 

berdasar pada 

kompetensi 

dasar yang harus 

dicapai. 

Siswa aktif 

dengan 

pembelajaran 

lebih 

mengutamakan 

praktek daripada 

penjelasan teori, 

ilmu teoritis 

diseimbangkan 

dengan kebutuhan 

masyarakat. 

student center 

dengan fokus 

pada 

pengembangan 

ketrampilan, 

minat dan 

kemampuan 

siswa. 

Student center, 

dengan 

pembelajaran 

dapat 

dilakukan 

dimanapun 

dan kapan pun. 

Sumber : Aliyani,I. (2010, hlm.1) 

Berdasarkan tabel 2.2. dapat kita kita lihat perbandingan kurikulum secara 

umum di negara lain dan dibandingkan dengan negara Indonesia, perbandingan 

kurikulum ini dilakukan pada tahun 2010, dan peneliti akan lebih menekankan 

perbandingan antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia, dari tabel 2.2. diketahui 

perbedaan dan persamaan kurikulum antara Indonesia dan Malaysia, bahwa aspek 

yang ditinjau dari kurikulum Indonesia adalah aspek pedagogik dan didaktis yaitu 

yang berkaitan dengan mengajar dan membimbimbing peserta didik kearah tujuan 

tertentu, sehigga peserta didik mampu secara mandiri menyelesaikan tugas dalam 

hidupnya, sedangkan di Negara Malaysia aspek yang ditinjau bersifat aplikatif yaitu 

penerapan dari dari kurikulum itu sendiri dalam kehidupan, meskipun terdapat 

perbedaan tapi kedua kurikulum tersebut pada intinya sama-sama membimbing. 

Tujuan kurikulum di Indonesia adalah mengupayakan siswa untuk mencapai 

kompetensi tertentu, memberikan bekal akademik untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan tinggi serta siswa mampu menyelesaikan masalah secara wajar dan 

menjalankan hidup secara bermanfaat, sedangkan tujuan dari kurikulum  Malaysia 
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adalah mengupayakan pendidikan yang terus-menerus untuk mengembangkan potensi 

individu secara holistik dan terintegrasi serta menganut asas keseimbangan secara 

harmoni antara aspek intelektual, spiritual, emosional dan fisik, didasarkan pada 

keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan, tujuan dari kurikulum Malaysia memang lebih 

kompleks, tapi pada dasarnya Indonesia maupun Malaysia mempuyai tujuan 

memeberikan pendidikan yang berkesinambungan untuk jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi.  Konten dari kurikulum Indonesia adalah materi pembelajaran ditentukan 

oleh sekolah berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, berpusat pada 

materi pokok, fokus pada aspek kognitif, psikomotor dan aspektif serta pengalaman 

belajar untuk mencapai kompetensi dan konten kurikulum geografi di Malaysia 

berbasis isi (content) dan keterampilan (skill) di mana isi setiap mata pelajaran 

memperkuat dan mempermudah pengembangan keterampilan dasar, penguasaan 

pengetahuan, dan keterampilan berpikir, dalam hal konten Indonesia dan Malaysia 

memiliki kesamaan dalam aspek yang ditinjau yaitu tentang pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap, begitupun dengan penilaian mengacu kepada pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang berbasis pada konten. Implementasi dari kurikulum 

adalah proses pembelajaran,proses pembelajaran di Indonesia bersifat student center 

dengan guru sebagai fasilitator, sedangkan di Malaysia lebih menekankan praktek 

daripada teori, keduanya menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Penjelasan 

perbandingan yang telah diuraikan adalah tentang penjelasan kurikulum Indonesia 

dan Malaysia secara umum, untuk melihat perbandingan kurikulum mata pelajaran 

geografi di Indonesia dan Malaysia secara khusus dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2. 

Perbandingan Kurikulum Geografi Di Negara Lain 

NEGARA TUJUAN FUNGSI LINGKUP/ STRAND 

Australia 

 

- Merangsang siswa 

agar tertarik 

terhadap gejala 

interaksi  fenomena 

fisik dan lingkungan 

manusia 

- Agar siswa memiliki 

Membentuk sikap, 

watak, dan kepribadian 

sebagai warga negara 

yang bertanggung 

jawab terhadap 

lingkungan dan 

Pengetahuan:  

- karakteristik, lingkungan 

dan distribusi spasial 

- Penduduk dan 

masyarakat 

memodifikasi, 
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pemahaman, 

keterampilan, dan 

nilai-nilai untuk 

berperan aktif di 

masyarakat sebagai 

warga negara 

bangsanya memanfaatkan 

lingkungan 

- pembentukan komunitas 

berdasarkan aspek fisik, 

social, budaya dan politik 

- pembelajaran 

kewarganegaraan yang 

aktif 

Nilai dan sikap: 

- Siswa mampu 

berkembang minat dan 

tanggung jawabnya  

terhadap lingkungan 

yang berkelanjutan, 

- Masyarakat yang adil, 

pemahaman multikultur, 

warga negara yang baik, 

dan belajar seumur hidup 

 

Skill : 

- Memperoleh, mengolah 

dan mengkomunikasikan 

informasi geografis, 

memilih dan menerapkan 

keterampilan geografi. 

Malaysia Tujuan pembelajaran 

geografi adalah untuk 

pengembangan 

kemampuan berpikir 

dan belajar siswa 

sehingga dapat 

membuat keputusan 

dan menyelesaikan 

masalah secara rasional 

dalam menghadapi 

berbagai tantangan 

hidup yang semakin 

kompleks. Kecerdasan 

yang diperoleh siswa 

dapat digunakan untuk 

memperkukuh dan 

memperkaya 

pengalaman 

pembelajaran mereka 

dalam usaha 

Kurikulum Geografi 

diharapkan berfungsi 

untuk membina 

kemampuan siswa 

memahami fenomena 

geografi yang berfokus 

kepada negara 

Malaysia dan 

hubungannya dengan 

negara-negara lain 

supaya dapat 

melahirkan siswa yang 

berilmu, 

bertanggungjawab, 

bersyukur dan 

mengenali serta 

mencintai negara 

Malaysia. 

Kemahiran Geografi, 

Geografi Fisik  dan 

Manusia, dan Geografi 

Tempatan. 

Dari ketiga dibagi menjadi 

1. Bentuk muka bumi dan 

potensinya, 2. Cuaca dan 

iklim serta pengaruhnya, 3. 

Tumbuh-tumbuhan semula 

jadi dan hidupan liar, 4. 

Dinamik penduduk, 5. 

Petempatan dan 

perkembangannya, 6. 

Pengangkutan dan 

perhubungan, 7. Sumber, 

dan 8. Kegiatan Ekonomi 
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membentuk manusia 

yang peka terhadap isu 

atau permasalahan 

yang dihadapi dan 

mampu menghadapi 

dan mengendalikannya 

ke arah keharmonian 

dan kesuksesan hidup. 

Di samping itu, 

kemampuan 

menggunakan 

teknologi dan 

komunikasi 

supaya mereka menjadi 

generasi yang melek 

teknologi serta dapat 

memanfaatkannya 

dengan penuh 

tanggungjawab demi 

kesejahteraan hidup 

bersama. 

 

Alabama 

USA 

Tujuan pembelajaran 

geografi meliputi : 

- Memahami manusia 

dan pisik pokok 

mempola pada  

permukaan Bumi 

- Bagaimana 

cara/bertindak 

tentang   mengenai 

ilmu bumi terhadap 

masa lampau, 

menyajikan dan masa 

depan 

- Melatih  berpikir 

secara geografis 

menganai pola  

asosiasi, dan order 

mengenai ruang 

- Perspektif mengenai 

ruang dan suatu  

ekologis. 

Tidak tersedia Ruang lingkup materi 

geografi hanya menyangkut 

6 aspek yaitu : 

1. Dunia di (dalam) 

terminologi mengenai 

ruang 

2. Tempat & Daerah 

3. Sistem fisik 

4. Sistem Manusia 

5. Lingkungan& 

Masyarakat 

6. Penggunaan Geografi 

Michigan Tidak tersedia Tidak tersedia Ruang lingkup materi 

geografi hanya menyangkut 
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USA 5 aspek yaitu: 

1. Penduduk, Kultur dan 

Tempat 

2. Human/Environment 

Interaction 

3. Penempatan, Koneksi 

dan Pergerakan 

4. Daerah, Pola teladan 

dan Proses 

5. Peristiwa dan Isu 

Global 

Indonesia - Memahami pola 

spasial, lingkungan 

dan kewilayahan 

serta proses yang 

berkaitan 

- Menguasai 

keterampilan dasar 

dalam memperoleh 

data dan informasi, 

mengkomunikasikan 

dan menerapkan 

pengetahuan geografi 

- Menampilkan 

perilaku peduli 

terhadap lingkungan 

hidup dan 

memanfaatkan 

sumber daya alam 

secara arif serta 

memiliki toleransi 

terhadap keragaman 

budaya masyarakat.  

 

- Mata pelajaran 

Geografi membangun 

dan mengembangkan 

pemahaman peserta 

didik tentang variasi 

dan organisasi spasial 

masyarakat, tempat 

dan lingkungan pada 

muka bumi. Peserta 

didik didorong untuk 

memahami aspek dan 

proses fisik yang 

membentuk pola 

muka bumi, 

karakteristik dan 

persebaran spasial 

ekologis di 

permukaan bumi. 

Selain itu peserta 

didik dimotivasi 

secara aktif dan 

kreatif untuk 

menelaah bahwa 

kebudayaan dan 

pengalaman  

mempengaruhi 

persepsi manusia  

tentang tempat dan 

wilayah. 

 

- Konsep dasar, 

pendekatan, dan prinsip 

dasar Geografi 

- Konsep dan karakteristik 

dasar serta dinamika 

unsur-unsur geosfer 

mencakup litosfer, 

pedosfer, atmosfer, 

hidrosfer, biosfer dan 

antroposfer serta pola 

persebaran spasialnya 

- Jenis, karakteristik, 

potensi, persebaran 

spasial Sumber Daya 

Alam (SDA) & 

pemanfaatannya 

- Karakteristik, unsur-

unsur, kondisi (kualitas) 

dan variasi spasial 

lingkungan hidup, 

pemanfaatan dan 

pelestariannya 

- Kajian wilayah  negara-

negara maju dan sedang 

berkembang 

- Konsep wilayah dan 

pewilayahan, kriteria dan 

pemetaannya serta fungsi 

dan manfaatnya dalam 

analisis geografi 

- Pengetahuan dan 

keterampilan dasar 

tentang seluk beluk dan 

pemanfaatan peta, Sistem 

Informasi Geografis 
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(SIG) dan citra 

penginderaan jauh. 

Sumber : naskah akademik geografi SMA 

Berdasarkan tabel 2.2. dapat dilihat perbandingan kurikulum geografi antar 

Negara, dalam penjelasan kali ini ini peneliti akan memaparkan sekilas tentang 

perbandingan kurikulum Indonesia dan Malaysia, dari asepek tujuan, fungsi dan 

ruang lingkupnya yang didasarkan pada tabel 2.2. Di Indonesia dan di Malaysia 

kurikulum bertujuan untuk membangun karakter siswa untuk menjadi warga negara 

yang baik dan mencintai negaranya, jika di Indonesia ditekankan pada pola spasial, 

lingkungan, kewilayahan, rasa peduli terhadap lingkungan,  pemanfaatan 

sumberdaya alam, maka Malaysia lebih kepada pengembangan kemampuan 

berpikir dan belajar siswa sehingga dapat membuat keputusan dan menyelesaikan 

masalah secara rasional dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang semakin 

kompleks, dari seluruh kurikulum yang dipelajari di dunia, hanya Malaysia yang 

menggandengkan komponen patriotisme dengan materi ajar geografi di setiap 

pokok bahasan. Fungsi dari kurikulum Geografi Indonesia adalah membangun dan 

mengembangkan pemahaman peserta didik tentang masyarakat dan lingkungannya, 

lebih menekankan pada konten mata pelajaran geografi. Selain itu peserta didik 

dimotivasi secara aktif dan kreatif untuk menelaah bahwa kebudayaan dan 

pengalaman  mempengaruhi persepsi manusia  tentang tempat dan wilayah. 

Sedangkan, fungsi mata pelajaran geografi di Malaysia adalah penekanan terhadap 

kemampuan siswa dan kepekaan untuk memahami isu yang sedang terjadi di negara 

Malaysia dan hubungan  Malaysia dengan negara lain sehingga dapat 

menumbuhkan rasa cinta tanah air pada diri peserta didik. Dilihat dari tabel 2.2. 

lingkup atau strand antara Indonesia dan Malaysia hampir sama, hanya Indonesia 

memiliki lebih banyak strand dibandingkan dengan Malaysia, dan di Malaysia ada 

pokok bahasan yang tidak diajarkan di Indonesia yaitu mengkaji tentang 

pengangkutan dan perhubungan. Perbedaan kurikulum terjadi disebabkan karena 

adanya kebutuhan dari masyarakat yang berbeda. 


