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ABSTRACT 

 

 

Kadiyono. Q100.100.021. The Development of National Standard Elementary 

School’s Curriculum at SD Muhammadiyah Boja. Thesis. Graduate School. 

Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 

 

This reseach has three objectives such as: (1) the principles and 

characteristics of syllabus development at SD Muhammadiyah Boja. (2)The 

principles and characeristics of material’s develoment at SD Muhammadiyah 

Boja. (3) The principles and characteristics of lesson plan development at SD 

Muhammadiyah Boja. 
It is a qualitative reseach using ethnography design. This study was done 

at SD Muhammadiyah Boja. Data were found from several informants such as the 
principal and teacher. Data collection method used observation, in-depth 

interview, and documentation. Analyzing of data used an Interactive Model of 
Analysis. Data validity of this research is the degree of credibility, transferability, 

dependability, and confirmability.  
The results of this reserch are: (1) the principles and characteristics of 

syllabus development at SD Muhammadiyah Boja are the school or teachers give 

the other learning method that can develop curriculum; (2) The principles and 

characteristics of material development at SD Muhammadiyah Boja is that it has a 

big impact toward student’s success in developing the curriculum, so one of the 

principle and characteristic of the material development at SD Muhammadiyah 

Boja is that the material applied at this school not only using the available 

school’s facilities and infrastructure but also the school’s environment become the 

learning object or material applied; (3) the principle and characteristic of lesson 

plan development at SD Muhammadiyah Boja is the development of curriculum 

which is so important because in this case, one of principles and characteristics is 

that teacher is required to do a joint activity so the togetherness and cohesion are 

intertwined. 

 
Keywords: Curriculum Development, Syllabus Development, Material, Lesson 

plan 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah sebuah salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Mempunyai tujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

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. Tujuan tertentu 

ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi 

dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum 

disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program 

pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam  mengacu pada 

standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan  prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan 

penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, 

yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan 

utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

Kurikulum tingkat satuan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh 

dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan. Pemahamannya adalah 

bahwa pada tingkat satuan pendidikan, yaitu sekolah, harus dikembangkan 

kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Agar 

pengembangan kurikulum ditingkat satuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai 

kondisi nyata, maka sekolah harus memahami aturan tentang hal apa saja yang 

dapat ditetapkan dimasing-masing sekolah dan hal apa saja yang telah ditetapkan 
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secara nasional sebagai standar nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

tentang Standar Nasional Pendidikan penyusunan kurikulum pada satuan 

pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan 

yang disusun oleh BSNP.  

Tujuan akhir dari pengembangan kurikulum adalah pengembangun silabus 

dan penilaian pembelajaran (hasil belajar) yang difokuskan pada mata pelajaran 

Sekolah Dasar Negeri. Hubungan antara silabus dengan penilaian hasil belajar 

adalah silabus merupakan muatan bahan ajar yang harus dikuasai siswa, 

sedangkan penilaian hasil belajar merupakan kegiatan mengadakan penilaian 

setelah siswa mengikuti pembelajaran pada materi yang terangkum pada silabus 

sebagaimana yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

KTSP disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Boja, yang saat ini sedang memasuki Sekolah Berbasis 

Internasional (SBI). Kebutuhan dan kondisi nyata di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Boja berbeda dengan SD-SD di sekitarnya. Di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Boja, inputnya tinggi (hasil seleksi penerimaan siswa baru), daya 

dukung orang tua sangat tinggi, sarana prasarana pembelajaran lengkap, iklim 

pembelajaran kondusif, dan sebagainya. 

Kajian Teori 

Kurikulum 

Kurikulum adalah program belajar bagi siswa yang disusun secara sistematis 

dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai 

program belajar, kurikulum adalah niat, rencana atau harapan. 

Kurikulum adalah sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan untuk anak 

didik. Artinya, hasil belajar yang diinginkan yang diniati agar dimiliki anak. 

Melihat definisi kurikulum di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kurikulum itu merupakan segala sesuatu maupun semua pihak yang terlibat dalam 

memberikan bantuan kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang tidak 

terbatas pada mata pelajaran. 
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Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum  

Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua 

pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Kurikulum terintegrasi 

filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun 

oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat 

pendidikan, pengusaha serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini 

disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan, 

dalam proses pembimbingan pengembangan siswa, mencapai tujuan yang dicita-

citakan oleh siswa sendiri, keluarga maupun masyarakat. 

Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, yaitu: a. 

Prinsip Relevansi; b. Prinsip Fleksibilitas; c. Prinsip Kontinuitas; d. Prinsip 

Praktis; e. Prinsip Efektivitas 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari Perguruan Tinggi. 

Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan 

di perguruan tinggi umum. Kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan 

keguruan serta penyiapan guru-guru di Perguruan Tinggi Keguruan. Jelas sekali 

bahwa teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses 

pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di Perguruan Tinggi akan 

mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalm kurikulum. 

Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan juga mempengaruhi 

pengembangan kurikulum, terutama melalui pengusaan ilmu dan kemampuan 

keguruan adri guru-guru yang dihasilkan. Penguasaan ilmu, baik ilmu pendidikan 

maupun bidang studi serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat 

mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah.  

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk 

kehidupan di masyarakat. Sebagai bagian dan agen dari masyarakat, sekolah 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dimana sekolah tersebut berada. 

Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan 

dan kebutuhan masyarakat disekitarnya. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah 

mungkin merupakan masyarakat masyarakat homogen atau heterogen, masyarakat 
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kota atau desa, petani, pedagang atau pegawai dan sebgainya. Sekolah harus 

melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada 

dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembngan dunia usaha yang ada di 

masyarakat mempengaruhi pengembangan kurikulum sebab sekolah bukan hanya 

mempersiapkan anak untuk hiup, tapi juga untuk bekerja dan berusaha. Jenis 

pekerjaan yang ada di masyarakat mmenuntutu persiapannya di sekolah. 

Artikulasi dan Hambatan Pengembangan Kurikulum 

Untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerja sama dari bebagai 

pihak; para administrator, kepala sekolah, TK sampai rektor Universitas, guru-

guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua murid dan tokoh masyarakat. 

Dalam mengusahakan artilukasi kurikulum tersebut murudpun pelu dimintakan 

pendapatnya tentang hubungan pelajaran yang satu dengan lainnya, hubungan 

antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya. Salah satu hal yang perlu sering 

dipandang menghambat artikulasi adalah pembagian menurut tingkat belajarnya. 

Hal itu menyebabkan tersusunnya organisasi mata pelajaran yang kaku. Untuk 

menjamin kesinambungan belajar bebrapa sekolah menggunakan sistem 

pendidikan tidak berkelas. 

Silabus 

Silabus ialah garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau garis-garis besar program 

pembelajaran. Silabus merupakan hasil atau produk kegiatan pengembangan 

desain pembelajaran.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa silabus adalah Silabus adalah rencana 

pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang 

mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

Prinsip Pengembangan Silabus  

Prinsip pengembangan silabus adalah: a) Ilmiah; b) Relevan; c) Sistematis; 

d) Konsisten; e) Memadai; f) Aktual dan Kontekstual; g) Fleksibel; h)Menyeluruh  
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Bahan Ajar  

Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara garis 

besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara 

terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, 

prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai.  

Ditinjau dari pihak guru, materi pembelajaran itu harus diajarkan atau 

disampaikan dalam kegiatan pembelajran. Ditinjau dari pihak siswa bahan ajar itu 

harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun 

berdasar indikator pencapaian belajar. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen 

pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan 

dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan penjabaran labih 

lanjut dari silabus dan merupakan komponen penting dari KTSP (Mulyasa, 2007: 

183). RPP memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 

Penelitian Terdahulu  

Kadenyi and Kariuki (2011) yang berjudul ”Rethinking Education for 

Liberation and Self-Reliance: An Examination of Nyerere’s and Plato’s 

Paradigm”. Hasil penelitiannya adalah  keterampilan berpikir kritis dan kreatif, 

strategi dan sikap harus terintegrasi dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan 

di Kenya. Ini bisa menimbulkan kritis, kreatif, dibebaskan dan mandiri warga 

negara untuk pengembangan dan penentuan nasib sendiri. 

Martin Khaemba and Chris (2011), yang berjudul “Significant Factors in 

Professional Staff Development for the Implementation of ICT Education in 

Secondary Schools: A Case of Schools in Bungoma District, Kenya”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa beberapa guru menggunakan TIK untuk 

mengelola kelas dan mengintegrasikan teknologi ke dalam beberapa bidang isi. 

Pilihan pengembangan profesional yang bervariasi. Temuan menunjukkan bahwa 
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kebanyakan guru menggunakan trial and error, belajar melalui kursus kerja 

diambil di perguruan tinggi atau universitas, dan / atau mendukung orang lain atau 

menerima pribadi atau ahli dukungan signifikan metode belajar bagaimana 

menggunakan teknologi komunikasi informasi. 

Patrick (2011), yang berjudul “Teacher Education in Kenya: Emerging 

Issues”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Guru merupakan 

komponen penting dari pendidikan. Ini mempengaruhi semua aspek pendidikan 

dan seterusnya. Seperti komponen lain dari pendidikan, Pendidikan Guru 

dipengaruhi oleh sosial, perkembangan politik, ekonomi dan teknologi dalam 

suatu masyarakat. 

Philip, Jackson, Dave Moi University, Kenya (2009). Yang berjudul “The 

Effect of Computer-Assisted Instruction on Student’s Attitudes and Achievement in 

Matrices and Transformations in Secondary Schools in Uasin Gishu District, 

Kenya.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi prestasi dan sikap positif 

membuat koneksi antara tujuan pendidikan dan Matematika CAI menawarkan 

cara yang berharga untuk memperbaiki pengetahuan dan keterampilan matematika 

dan karenanya kinerja dalam Matematika. 

Marcella, Josephine, Kafwa  (2011) yang berjudul “Crisis in Value 

Education in Kenya: What It Portends For Educational Leadership and 

Management”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepemimpinan 

Pendidikan dan manajemen di Kenya lebih menantang dari sebelumnya. Hal ini 

telah terjadi sebagai akibat dari krisis dalam pendidikan nilai, saat ini di 

persimpangan jalan. Hal ini dapat dikatakan bahwa moral mahasiswa sakit akan 

membutuhkan luar biasa berarti kepemimpinan dan manajemen untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan suatu negara. 

Fokus Penelitian 

1. Bagaimana prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan silabus? 

2. Bagaimana prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan bahan ajar? 

3. Bagaimana prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan RPP? 

Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan silabus. 
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2. Mendeskripsikan prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan bahan ajar. 

3. Mendeskripsikan prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan RPP. 

Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis, Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperkaya 

khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum SDSN 

dan diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian 

lanjutan atau mungkin dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Siswa, Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kegiatan belajar 

sebagai pengembangan kurikulum untuk memajukan kecerdasan bangsa. 

b. Bagi Sekolah, Dapat digunakan sebagai bentuk referensi dalam pelayanan 

kepada peserta didik sehingga menghasilkan pendidikan yang optimal.  

c. Bagi Penulis, Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama 

mengenai pengembangan kurikulum berbasis pendidikan. 

d. Bagi Penelitian Selanjutnya, Dapat dijadikan acuan dalam penelitian 

selanjutnya dan mampu mengembangkan pengelolaan dana BOS yang lebih 

luas lagi. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif 

menghasilkan deskripsi analitik tentang fenomena-fenomena secara murni bersifat 

informatif dan berguna bagi masyarakat peneliti, pembaca dan juga partisipan 

(Sukmadinata, 2007: 107). Penelitian ini berusaha untuk mengetahui 

pengembangan kurikulum SDSN di SD Muhammadiyah Boja, oleh karena itu 

jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif menggunakan analisis data 

secara induktif.  

Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah etnografi penjelasan menyeluruh tentang 

kompleksitas kehidupan kelompok (Sukmadinata, 2007: 107). Etnografi menurut 
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Spradley (2007: 13) adalah suatu kebudayaan yang mempelajari kebudayaan lain. 

Etnografi merupakan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik 

penelitian, teori etnografis, dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Etnografi 

bermakna untuk membangun suatu pengertian yang sistemik mengenai semua 

kebudayaan manusia dari perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan 

itu. Kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebudayaan tentang 

pendidikan yang cakupannya dibatasi dalam tiga subfokus yaitu a) Prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum di SD Muhammadiyah Boja; b)Prinsip-prinsip umum 

dari kurikulum SD Muhammadiyah Boja; c)Prinsip-prinsip khusus dari kurikulum 

SD Muhammadiyah Boja.  

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Boja. Peneliti sengaja 

mengambil lokasi ini sebagai setting penelitian karena 1) sekolah tersebut 

merupakan salah satu Sekolah Standar Nasional (SSN) di Boja. 2)Sekolah ini 

dalam kegiatan pendidikannya menyelenggarakan pengembangan kurikulum yang 

seoptimal mungkin. 

Kehadiran Peneliti 

Agar didapatkan data yang valid dan reliabel, peneliti terjun langsung ke 

lokasi penelitian. Kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian ini dilakukan 

dalam jangka waktu tiga bulan yang dikhususkan untuk mencari data mengenai 

pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum di SD Muhammadiyah Boja. 

Oleh karena itu, kedudukan peneliti adalah sebagai instrumen penelitian 

(Spradley, 2007: 39). 

Data, Sumber Data dan Nara Sumber 

Data adalah tulisan-tulisan atau catatan-catatan mengenai segala sesuatu 

yang didengar, dilihat, dialami dan bahkan yang dipikirkan oleh peneliti selama 

kegiatan pengumpulan data dan merefleksikan kegiatan tersebut ke dalam 

etnografi. Lofland dalam Moleong (2007: 157), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.  
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Data dapat diartikan sebagai bahan mentah yang didapatkan peneliti dari 

penelitiannya, bisa berupa fakta maupun keterangan yang dapat digunakan 

sebagai dasar analisis. Data dapat berfungsi sebagai bukti dan petunjuk tentang 

adanya sesuatu.  Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk 

memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data 

berupa hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi. 

Dalam penelitian kualitatif, informan tidak disebut sebagai subjek penelitian, 

karena sumber data menyangkut orang mempunyai kedudukan yang sama antara 

yang diteliti dan peneliti. Dalam penelitian ini melibatkan orang yang berperan 

sebagai orang kunci (key person). Dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru SD 

Muhammadiyah Boja. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2007: 

137). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan setting data yang 

dikumpulkan di sekolah dengan tenaga pendidikan. Berdasarkan sumbernya 

menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung di 

lapangan, dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen perencanaan 

pembelajaran, dan berdasarkan teknik pengumpulan data menggunakan 

triangulasi yang merupakan gabungan dari wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. 

Teknik Analisis Data 

Pada prinsipnya analisis data penelitian ini adalah untuk mencari dan 

mengatur secara sistematis transkrip wawancara, hasil observasi dengan 

mengurutkan dan mengklasifikasi mengenai data yang terkumpul serta 

memberikan simpulan. Menurut Miles and Huberman, analisis data tertata dalam 

situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan 
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jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu 

terjadi.  

Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang 

dijelaskan Miles dan Huberman (2007: 16) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication), biasa dikenal 

dengan model analisis interaktif (interactive model of analysis). 

Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2007: 324) untuk menetapkan keabsahan data yang 

diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria: 1) derajat 

kepercayaan (credibility); 2) keteralihan (transferability); 3) ketergantungan 

(dependability); 4) kepastian (confirmability).  

 

HASIL PENELITIAN 

Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Pengembangan Silabus di SD Muhammadiyah 

Boja mempunyai banyak hal yang menjadi prinsip dan cirinya, salah satunya 

adalah sekolah atau tenaga pendidik memberikan metode pembelajaran yang lain 

yang mampu mengembangkan kurikulum. 

Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Umum dari Bahan Ajar di SD Muhammadiyah 

Boja memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan siswa dalam pengembangan 

kurikulum, sehingga salah satu prinsip dan ciri umum dari bahan ajar di SD 

Muhammadiyah Boja adalah bahwa materi yang diterapkan di SD 

Muhammadiyah Boja selain menggunakan sarana dan prasarana sekolah yang ada 

tetapi juga lingkungan alam sekitar sekolah menjadi objek pembelajaran atau 

bahan ajar yang diterapkan.  

Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Khusus dari RPP di SD Muhammadiyah Boja 

adalah pengembangan kurikulum yang sangat penting pula. Karena dalam hal ini 

salah satu pinsip dan ciri khususnya adalah bahwa guru dituntut untuk melakukan 

kegiatan atas suara bersama dengan begitu ada kebersamaan dan kekompakan 

yang terjalin. 
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PEMBAHASAN  

Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Pengembangan Silabus 

Pengembangan silabus merupakan salah satu tahapan pengembangan 

kurikulum, khususnya menjawab pertanyaan yang harus dipelajari. Silabus 

merupaka hasil atau produk kegiatan pengembangan desain pembelajaran. Hasil 

pengembangan desin pembelajaran selain disebut sebagai silabus juga disebut 

Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar (PDKBM) atau Garis-Garis Besar Isi 

Program Pembelajaran (GBIPP). Komponen silabus sebagai salah satu hasil 

pengembangan kurikulum terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pokok beserta uraiannya, strategi pembelajaran (tatap muka dan atau 

pengalaman belajar peserta didik, alokasi waktu dan sumber bahan penyusunan 

silabus). 

Penelitian yang dilakukan di SD Muhammadiyah Boja adalah mengenai 

prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan silabus. Pengembangan silabus ini 

dilakukan untuk memberikan dan mengembangkan materi dan bahan ajar untuk 

mempermudah guru dan siswa dalam proses KBM. Pengembangan silabus di SD 

Muhammadiyah Boja lebih menggunakan media pembelajaran yang bisa 

menunjang prestasi siswa. 

Penelitian tentang pengembangan silabus dengan menggunakan media untuk 

meningkatkan prestasi siswa juga pernah dilakukan oleh Waluyo (2009) dengan 

judul  Penerapan pembelajaran CTL model Inquiry untuk meningkatkan prestasi 

belajar bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prestasi 

belajar peserta didik dalam pemahaman terhadap isi wacana meningkat terus, 

dapat menumbuh kembangkan kreatifitas dan keaktifan peserta didik. 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini diketahui 

bahwa SD Muhammadiyah Boja dalam pengembangan silabus dengan 

menggunakan media-media pembelajaran yang tentunya bisa menunjang 

peningkatan prestasi siswa. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Misia Kadenyi and Michael Kariuki (2011), 

dengan judul ”Rethinking Education for Liberation and Self-Reliance: An 

Examination of Nyerere’s and Plato’s Paradigm”. Dalam tulisan ini 
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menyimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis dan kreatif, strategi dan sikap 

harus terintegrasi dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan di Kenya. Ini bisa 

menimbulkan kritis, kreatif, dibebaskan dan mandiri warga negara untuk 

pengembangan dan penentuan nasib sendiri. 

Berdasarkan perbandingan di atas dapat diketahui bahwa penelitian 

terdahulu dan penelitian sekarang memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya 

sama-sama mengkaji tentang pentingnya media atau metode pembelajaran dan 

cara berpikir kritis dan kreatif yang digunakan dalam pengembangan kurikulum.  

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa keterampilan berpikir kritis dan 

kreatif, strategi dan sikap pemimoin sangat penting dan diperlukan dalam 

pengembangan kurikulum. Metode atau media dalam pembelajaran tentunya 

mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum yang kaitannya 

dengan pengembangan silabus pula. Dengan metode yang ada dalam kegiatan 

pembelajaran tentunya berpengaruh terhadap jalannya pengembangan silabus di 

SD Muhammadiyah Boja. 

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang menegaskan tentang 

pentingnya metode atau media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa 

dalam kaitannya dengan pengembangan silabus. Penelitian ini memberikan 

wacana baru karena data penelitian berupa deskriptif tentang pengembangan 

silabus. 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini maka dapat 

diketahui prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan silabus SDSN di SD 

Muhammadiyah Boja antara lain adalah (1) SD Muhammadiyah Boja dikenal 

dengan Sekolah Dasar program khusus; (2)SD Muhammadiyah Boja merujuk dan 

mengacu pada kurikulum yang sudah ada berdasarkan keputusan BSNP; (3) SD 

Muhammadiyah Boja melaksanakan KTSP yang dikembangkan dengan 

kurikulum PAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Dalam merancang 

kurikulum SDSN di SD Muhammadiyah Boja melakukan rapat bersama-sama 

antara dewan guru, komite dan majelis Diksmen Muhammadiyah cabang Boja; (5) 

SD Muhammadiyah Boja bersifat keagamaan maka dalam kegiatannya selalu 

bersifat religius; (6) SD Muhammadiyah Boja terdapat adanya kebersamaan, 
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saling membagi, saling mempunyai kelemahan dan kelebihan pada setiap guru 

dengan bahan ajar yang ada; (7) Dalam pengembangan silabus SD 

Muhammadiyah Boja didampingi oleh pengawas dari Dikpora Kecamatan Boja 

untuk pelajaran umum yang dirumuskan pada KKG gugus Adi Sucipto; (8) 

Menekankan pada penggunaan media pembelajaran yang bisa menunjang 

peningkatan prestasi siswa; (9) Pembelajaran tematik juga menjadi pengembangan 

silabus SD Muhammadiyah selain pada kegiatan keagamaan saja, (10) Kegiatan 

keagamaannya yang dimulai dari kegiatan keislaman seperti yang tercantum 

dalam visi dan misi SD Muhammadiyah Boja. 

Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Pengembangan Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis. Guru harus memiliki atau menggunakan bahan ajar sesuai dengan 

kurikulum, karakteristik sasaran dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Bahan 

ajar tersebut disusun dengan tujuan untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai 

dengan tuntutan kurikulum dengan mempertibangkan kebutuhan peserta didik 

yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan 

social peserta didik, bahan ajar juga mampu membantu peserta didik dalam 

memperoleh alternative bahan ajar disamping buku-buku teks yang terkadang sulit 

diperoleh, bahan ajar tersebut juga mampu membantu memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan di SD Muhammadiyah Boja adalah mengenai 

bahan ajar yang digunakan atau diterapkan di SD Muhammadiyah Boja. Bahan 

ajar tersebut merupakan hal yang sangat penting pula dalam peningkatan prestasi 

siswa. Dalam memberikan bahan ajar guru harus dituntut untuk memberikan cara 

yang efektif yang mampu membuat siswa menjadi lebih senang dan mengerti 

dengan apa yang diajarkan. 

Penelitian mengenai bahan ajar yang diterapkan pernah dilakukan atau 

diteliti oleh Wanjala Martin M. S. (PhD), Elizabeth N. Khaemba and Mukwa 

Chris (2011), yang berjudul “Significant Factors in Professional Staff 
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Development for the Implementation of ICT Education in Secondary Schools: A 

Case of Schools in Bungoma District, Kenya”. Hasil penelitian tentang beberapa 

guru menggunakan TIK untuk mengelola kelas dan mengintegrasikan teknologi 

ke dalam beberapa bidang isi. Pilihan pengembangan profesional yang bervariasi. 

Temuan menunjukkan bahwa kebanyakan guru menggunakan trial and error, 

belajar melalui kursus kerja diambil di perguruan tinggi atau universitas, dan / 

atau mendukung orang lain atau menerima pribadi atau ahli dukungan signifikan 

metode belajar bagaimana menggunakan teknologi komunikasi informasi. 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini diketahui 

bahwa dalam memberikan bahan ajar guru menggunakan media audio visual 

seperti TV, LCD proyektor, computer, ampli, kaset dan lain-lain selain itu SD 

Muhammadiyah Boja juga menggunakan media lain yaitu alam sekitar yang 

kemudian dikaitkan dengan pembelajaran yang terkait atau memanfaatkan alam 

sekitar yang ada. Selain itu bahan ajar yang baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis sangat diperlukan bagi terlaksananya proses KBM dalam meningkatkan 

prestasi siswa di SD Muhammadiyah Boja. Salah satu bahan ajar di SD 

Muhammadiyah Boja dapat dilihat dengan adanya sarana dan prasarana yang ada 

di sekolah tersebut.  

Penelitian yang dilakukan Mwei K. Philip, Too K. Jackson (PhD), Wando 

Dave (P.hD) Moi University, Kenya (2009). Yang berjudul “The Effect of 

Computer-Assisted Instruction on Student’s Attitudes and Achievement in 

Matrices and Transformations in Secondary Schools in Uasin Gishu District, 

Kenya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi prestasi dan sikap positif 

dengan kelompok perlakuan CAI. membuat koneksi antara tujuan pendidikan dan 

Matematika CAI menawarkan cara yang berharga untuk memperbaiki 

pengetahuan dan keterampilan matematika dan karenanya kinerja dalam 

Matematika. 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu penelitian ini diketahui bahwa 

dalam mengembangkan bahan ajar maka guru dituntut untuk menyelaraskan 

dengan pemahaman siswanya ketika akan memperbaiki atau meningkatkan 
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pengetahuan siswa, sehingga siswa mampu memahami materi atau bahan ajar 

dengan seksama 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini maka dapat 

diketahui prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan bahan ajar di SD 

Muhammadiyah Boja antara lain yaitu (1) Materi dan bahan ajar di SD 

Muhammadiyah Boja meliputi materi yang sudah berpacu pada SK dan SD yang 

ada, hanya saja ada tambahan tentang pendidikan karakter pada tujuan 

pembelajarannya; (2) Bahan ajar berupa audio visual, seperti TV, LCD proyektor, 

komputer, ampli, kaset dan lain-lain; (3) SD Muhammadiyah Boja menggunakan 

media lain yaitu alam sekitar lalu dikaitkan pembelajaran yang terkait atau 

memanfaatkan alam sekitar yang ada di sekitar sekolah; (4) Materi dan bahan ajar 

yang diterapkan di SD Muhammadiyah Boja adalah dengan menarapkan budaya 

salam, sopan santun, saling sapa dan berjabat tangan, budaya religious dalam 

setiap kegiatan selalu diterapkan, memasukkan pendidikan karakter dalam mata 

pelajaran kemudian menjadi ciri religius juga dimasukkan ke dalam mata 

pelajaran; (5) Penggunaan sarana dan prasarana yang ada namun terkadang 

penggunaan materi di luar sekolah atau alam terbuka; (6) Guru harus mencari 

bahan ajar lainnya seperti bahan ajar alam yaitu menggunakan alam disekitar 

bahkan mengadakan studytour di pabrik the medeni, pabrik pembuatan genting, 

pembuatan temped an out bond lainnya, sehingga siswa dapat secara langsung dan 

nyata yang bisa diterapkan antara teori dan prakteknya; (7) Sarana yang ada di 

sekolah dimaksimalkan untuk bisa digunakan, seperti alat kesenian (drumband), 

alat olahraga, perpustakaan, UKS dan lain-lain untuk siswa maupun guru yang 

membutuhkan (misalnya saja perpustakaan untuk bahan referensi). 

Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Pengembangan RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai 

satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam 

silabus. Lingkup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling luas mencaklup satu 

kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk 

satu kali pertemuan atau lebih. 
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Penelitian yang dilakukan di SD Muhammadiyah Boja adalah mengenai 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang lebih menekankan pada kebersamaan 

guru dalam memberikan pembelajaran yang disertakan dengan pendidikan 

karakter atau yang disebut CI. 

Penelitian yang pernah dilakukan yaitu oleh Patrick (2011), yang berjudul 

“Teacher Education in Kenya: Emerging Issues”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pendidikan Guru merupakan komponen penting dari pendidikan. Ini 

mempengaruhi semua aspek pendidikan dan seterusnya. Seperti komponen lain 

dari pendidikan, Pendidikan Guru dipengaruhi oleh sosial, perkembangan politik, 

ekonomi dan teknologi dalam suatu masyarakat. 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu diketahui bahwa salah satu 

prinsip dan ciri pengembangan RPP SDSN di SD Muhammadiyah Boja adalah 

adanya kebersamaan , keputusan bersama karena langkah guru adalah suara guru 

pula. Selain itu pembuatan RPP mengacu pada kelompok kerja guru antar gugus 

dan hal yang terpenting ada pendidikan karakter yang diselipkan pada tujuan 

pembelajaran yang dikenal dengan model CI. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Mwaka Marcella, Musamas Josephine, 

Nabwire V. Kafwa  (2011) yang berjudul “Crisis in Value Education in Kenya: 

What It Portends For Educational Leadership and Management”. Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa Kepemimpinan Pendidikan dan manajemen di Kenya 

telah menjadi, dalam beberapa kali, lebih menantang dari sebelumnya. Hal ini 

telah terjadi sebagai akibat dari krisis dalam pendidikan nilai  saat ini di 

persimpangan jalan. Hal ini dapat dikatakan bahwa moral mahasiswa sakit akan 

membutuhkan luar biasa berarti kepemimpinan dan manajemen untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan suatu negara. 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu bahwa penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa peran pemimpin yang bertanggungjawab diperlukan pula dalam 

pengembangan bahan ajar untuk siswa. Hal tersebut dikarenakan tanpa peran dari 

pemimpin maka materi bahan ajar yang akan diterapkan pun tidak bermanfaat. 
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PENUTUP 

Simpulan 

Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Pengembangan Silabus SD Muhammadiyah 

Boja 

Prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan silabus adalah sebagai berikut 

ini: (1)ditekankan pada usaha sekolah dan tenaga pendidik dalam memberikan 

metode pembelajaran dalam meningkatkan prestasi siswa; (2) merujuk dan 

mengacu pada kurikulum yang sudah ada berdasarkan keputusan BSNP; (3) 

melaksanakan KTSP yang dikembangkan dengan kurikulum PAI sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; (4) bersifat keagamaan maka dalam kegiatannya selalu 

bersifat religius; (5) terdapat adanya kebersamaan, saling membagi, saling 

mempunyai kelemahan dan kelebihan pada setiap guru dengan bahan ajar yang 

ada; (6) didampingi oleh pengawas dari Dikpora Kecamatan Boja untuk pelajaran 

umum yang dirumuskan pada KKG gugus Adi Sucipto; (7) Menekankan pada 

penggunaan media pembelajaran yang bisa menunjang peningkatan prestasi 

siswa; (8) Pembelajaran tematik juga menjadi pengembangan silabus selain pada 

kegiatan keagamaan saja, (9) Kegiatan keagamaannya yang dimulai dari kegiatan 

keislaman seperti yang tercantum dalam visi dan misi. 

Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Pengembangan Bahan Ajar SD 

Muhammadiyah Boja 

Prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan SD Muhammadiyah Boja antara 

lain yaitu (1) Materi dan bahan ajar meliputi materi yang sudah berpacu pada SK 

dan SD yang ada, hanya saja ada tambahan tentang pendidikan karakter pada 

tujuan pembelajarannya; (2) Bahan ajar berupa audio visual, seperti TV, LCD 

proyektor, komputer, ampli, kaset dan lain-lain; (3) menggunakan media lain yaitu 

alam sekitar lalu dikaitkan pembelajaran yang terkait atau memanfaatkan alam 

sekitar yang ada di sekitar sekolah; (4) Materi dan bahan ajar yang diterapkan 

dengan menarapkan budaya salam, sopan santun, saling sapa dan berjabat tangan, 

budaya religious dalam setiap kegiatan selalu diterapkan, memasukkan pendidikan 

karakter dalam mata pelajaran kemudian menjadi ciri religius juga dimasukkan ke 

dalam mata pelajaran; (5) Penggunaan sarana dan prasarana yang ada namun 
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terkadang penggunaan materi di luar sekolah atau alam terbuka; (6) Guru harus 

mencari bahan ajar lainnya seperti bahan ajar alam yaitu menggunakan alam 

disekitar bahkan mengadakan studytour di pabrik the medeni, pabrik pembuatan 

genting, pembuatan temped an out bond lainnya, sehingga siswa dapat secara 

langsung dan nyata yang bisa diterapkan antara teori dan prakteknya; (7) Sarana 

yang ada di sekolah dimaksimalkan untuk bisa digunakan, seperti alat kesenian 

(drumband), alat olahraga, perpustakaan, UKS dan lain-lain untuk siswa maupun 

guru yang membutuhkan (misalnya saja perpustakaan untuk bahan referensi). 

Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Pengembangan RPP SD Muhammadiyah Boja 

Prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan RPP di SD Muhammadiyah Boja 

adalah bahwa (1) peran semua tim yaitu tim penyusunan kurikulum bersama 

komite dan majelis Dikdasmen yang disupervisi oleh pengawas dari Dikpora 

kecamatan Boja, jadi guru hanya melakukan tugas yang dibebankan, sehingga 

persatuan dan kesatuan, kekompakan harus terus dijaga oleh karena itu setiap 

seminggu sekali sekolah mengadakan evaluasi dan laporan keuangan, sehingga 

ada harapan tranparansi keuangan dan masukan untuk langkah-langkah keminggu 

kedepannya; (2) Guru melaksanakan sesuai dengan keputusan bersama, langkah 

guru adalah suara guru pula; (3) Pengelolaan RPP SDSN adalah bahwa RPP 

mengacu pada silabus yang ada dan program semester yang ada, dimana silabus 

sudah ditentukan dan mengacu pada BSNP sekolah dasar karena sudah tercantum 

SK dan KDnya; (4) Pada pelajaran tertentu seperti pelajaran lainnya seperti BTQ, 

Bahasa Arab dan TPQ disesuaikan dengan siswa setiap jenjangnya dan itu ada 

kesepakatan antara dewan guru, komite dan majelis dikdasmen; (5) Pembuatan 

RPP mengacu pada kelompok kerja guru antar gugus, dan hal yang terpenting ada 

pendidikan karakter yang diselipkan pada tujuan pembelajaran atau yang dikenal 

dengan model CI sehingga guru harus mempunyai tujuan pendidikan karakter 

setelah menerima pelajaran itu. 

Implikasi 

1. Jika ingin mengetahui prinsip dan ciri mengembangkan silabus untuk 

meningkatkan prestasi siswa, maka prinsip dan ciri pengembangan silabus 

harus dilakukan dengan secara seksama dan berkompeten serta harus 
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berkualitas dengan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan misalnya 

dewan guru, komite dan majelis Dikmen Muhammadiyah cabang Boja. 

2.  Jika ingin mengetahui prinsip-prinsip dan ciri-ciri umum dari bahan ajar di SD 

Muhammadiyah Boja, maka pihak sekolah maupun tenaga pendidik harus 

lebih teliti dan memahami serta mengerti bahan ajar seperti apa yang 

dibutuhkan untuk kelancaran pengembangan kurikulum yang mampu 

meningkatkan prestasi siswa. 

3. Jika ingin mengembangkan prinsip-prinsip dan ciri-ciri khusus dari RPP di SD 

Muhammadiyah Boja, maka tenaga pendidik bersama kepala sekolah dan 

komite sekolah yang lain harus mampu menyeleksi atas kemampuan yang 

dimiliki guru serta siswa yang bersangkutan 

Saran 

1. Bagi Dinas Pendidikan hendaknya dapat menjadikan prinsip-prinsip dan ciri-

ciri pengembangan silabus, bahan ajar dan RPP sebagai bahan masukan dan 

merumuskan konsep mengenai pengembangan silabus, bahan ajar maupun RPP 

pada tingkat SD yang diacu dari hasil prinsip dan ciri pengembangan silabus, 

bahan ajar maupun RPP tersebut. 

2. Bagi siswa hendaknya mampu menggunakan materi ini sebagai bahan acuan 

dalam peningkatan prestasi siswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, materi ini bisa digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian selanjutnya dan mampu mengembangkan prinsip-prinsip dan ciri-ciri 

pengembangan silabus, bahan ajara maupun RPP yang lebih luas lagi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, materi ini bisa digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian selanjutnya dan mampu untuk mengembangkan pengembangan 

kurikulum SDSN lebih luas lagi. 
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