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KATA PENGANTAR 

 
Pemberlakuan UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan 
Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 
2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menuntut cara pandang yang berbeda 
tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Dulu, pengembangan kurikulum dilakukan oleh pusat 
dalam hal ini Pusat Kurikulum sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh satuan pendidikan.  
Pengembangan kurikulum yang dilakukan langsung oleh satuan pendidikan memberikan harapan tidak ada 
lagi permasalahan berkenaan dengan pelaksanaannya. Hal ini karena penyusunan kurikulum satuan 
pendidikan seharusnya telah mempertimbangkan segala potensi dan keterbatasan yang ada.  
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar nasional pendidikan: 
standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan 
dan penilaian pendidikan. Salah satu dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yakni standar isi 
(SI) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum disamping standar 
kompetensi lulusan (SKL). Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal yang 
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, 
dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  
Pengembangan kurikulum telah dilakukan oleh sebagian  satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 
dengan mengacu pada standar isi. Sebagai acuan, standar isi ini masih perlu ditelaah. Penelaahan 
dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang ada-tidaknya rumusan pada standar isi yang 
menimbulkan permasalahan bila digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Sebagai naskah, kurikulum 
yang telah dikembangkan oleh satuan pendidikan juga perlu ditelaah. Penelaahan terhadap naskah kurikulum 
dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kemungkinan keterlaksanaannya. Penelaahan standar isi 
dan kurikulum dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan pengkajian keduanya.  
Hasil pengkajian antara lain berupa naskah akademik : 

1. Kajian Kebijakan Kurikulum SD 
2. Kajian Kebijakan Kurikulum SMP 
3. Kajian Kebijakan Kurikulum Kesetaraan Dikdas 
4. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
5. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Kewarganegaraan 
6. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa 
7. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Matematika 
8. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPA 
9. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPS 
10. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Keterampilan 
11. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Kesenian 
12. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran TIK 
13. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani 

Salah satu hasil kajian tersebut di atas adalah Naskah Akademik Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran 
TIK. Hasil kajian ini memberikan gambaran tentang muatan naskah standar isi dan kurikulum sebagai 
masukan bagi perumus kebijakan pendidikan lebih lanjut.  
Pusat Kurikulum menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada banyak pakar yang berasal 
dari berbagai Perguruan Tinggi, Direktorat di lingkungan Depdiknas, kepala sekolah, pengawas, guru, dan 
praktisi pendidikan, serta Depag. Berkat bantuan dan kerja sama yang baik dari mereka, naskah akademik ini 
dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. 
 
 

Kepala Pusat Kurikulum 
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Depdiknas, 
 
 
 
Diah Harianti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau information 
and communication technology (TIK), serta meluasnya perkembangan infrastruktur 
informasi global telah mengubah pola dan cara kegiatan yang dilaksanakan di industri, 
perdagangan, dan pemerintahan serta sosial politik. Perkembangan ekonomi berbasis 
TIK dan masyarakat informasi (information society) telah memunculkan paradigma 
baru yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan 
TIK akan menentukan masa depan bangsa.  

Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum optimal mendayagunakan 
potensi secara baik, sehingga Indonesia terancam kesenjangan digital (digital gap) dan 
semakin tertinggal dari negara-negara maju. Kesenjangan prasarana dan sarana TIK 
antara perkotaan dan pedesaan, juga memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi 
pula kesenjangan digital di dalam negara kita sendiri.  

Selain itu pemanfaatan TIK belum efektif dan efisien di pemerintahan maupun 
pelayanan publik. Padahal tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini membutuhkan 
suatu sistem yang baik atau sering disebut Good Corporate Governance atau Good 
Goverrment. TIK dapat diperankan sebagai fasilitator dalam konteks pembangunan 
pemerintahan yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses 
pemerintahan yang kompleks dapat dimodelkan dengan TIK yang sistematis. Selain 
untuk pemerintahan, TIK juga bisa sebagai fasilitator dalam peningkatan proses 
pendidikan, pelayanan publik, perpajakan, pertanian, berbisnis, dan lain-lain. 

  Untuk itu, Indonesia perlu melakukan terobosan agar secara efektif dapat 
mempercepat pendayagunaan TIK yang potensinya sangat besar. Dalam hal ini, 
pemerintah dan masyarakat perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi 
menumbuhkan komitmen nasional, membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, 
serta meningkatan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan 
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematik.  

Perkembangan dunia yang semakin mengglobal dipengaruhi oleh perkembangan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Globalisasi dan perdagangan bebas menjadikan 
dunia semakin penuh dengan kompetisi dan networking. Penguasaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi menjadi sangat krusial untuk mampu bertahan dan 
bersaing. Pendidikan telah dengan cepat merespon perkembangan dengan 
memasukkan materi Teknologi Informasi dan Komunikasi ke dalam kurikulum. 
Penerapan aplikasi Teknologi Informasi yang tepat dalam sekolah dan dunia 
pendidikan merupakan salah satu faktor kunci penting untuk mengejar ketertinggalan 
dunia pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dari bangsa-
bangsa lain. Penyempurnaan kurikulum dilakukan sebagai respon terhadap tuntutan 
perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, tuntutan desentralisasi, 
dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, bahan kajian yang harus dikuasai oleh siswa 
disesuaikan dengan semua tuntutan yang ada tersebut.  

Pendidikan merupakan sumber kemajuan bangsa yang sangat menentukan daya 
saing bangsa, sehingga sektor pendidikan harus terus-menerus ditingkatkan mutunya. 
Fakta saat ini menunjukkan bahwa faktor kesenjangan pendidikan menjadi salah satu 
faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kesenjangan mutu pendidikan 
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tersebut selain disebabkan karena faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, 
sumberdaya manusia yang masih terbatas dan juga kurikulum yang belum siap untuk 
menyongsong masa yang akan datang.  Penerapan dan pengembangan kurikulum mata 
pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah adalah salah satu 
langkah strategis dalam menyongsong masa depan pendidikan Indonesia.  Hal ini 
sesuai dengan kebijakan yang ada di dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan 
Nasional 2005-2009. Kurikulum masa depan TIK bukan sekedar mengikuti trend 
global melainkan merupakan suatu langkah strategis di dalam upaya meningkatkan 
akses dan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat.  

Selain itu, bukan hanya bahan kajian saja yang harus dikuasai oleh siswa tetapi 
juga kompetensi untuk menggali, menyeleksi, mengolah dan menginformasikan bahan 
kajian yang telah diperoleh meskipun telah menyelesaikan pendidikannya. Dengan 
demikian, siswa memiliki bekal berupa potensi untuk belajar sepanjang hayat serta 
mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Salah satu fasilitas untuk menunjang 
kompetensi tersebut siswa perlu dikenalkan dengan mata pelajaran Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berfungsi sebagai bahan maupun media 
pembelajaran.   

Kurikulum TIK masa yang akan datang perlu dikembangkan mengarah pada  
terwujudnya sistem pendidikan terpadu yang dapat membangun bangsa yang mandiri, 
dinamis dan maju. Sudah barang tentu semua ini harus diikuti oleh kesiapan seluruh 
komponen sumber daya manusia baik dalam cara berpikir, orientasi perilaku, kultur, 
sikap dan sistem nilai yang mendukung pengembangan kurikulum teknologi informasi 
dan komunikasi untuk kemaslahatan manusia.  

Diharapkan pada tahun 2007, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) mata 
pelajaran TIK yang disusun guru di lapangan sudah terbangun dan siap untuk 
digunakan, karena tahun ajar 2009/2010 sekolah sudah diwajibkan menerapkan KTSP 
yang disusun guru berdasarkan standar isi dari pusat.  Pusat Kurikulum Balitbang 
Depdiknas sebagai salah satu pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional 
memiliki tugas dan fungsi dalam mengembangkan standar isi, cikal bakal penyusunan 
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).  Seiring dengan tugas pokok dan fungsi 
Pusat Kurikulum tersebut maka Rencana Operasional 2007-2009 Puskur Balitbang 
Depdiknas dalam mata pelajaran TIK diarahkan kepada revitalisasi kurikulum. Selain 
itu juga mempunyai tugas memberi bantuan profesional (Banprof) dan pendampingan 
dalam penyusunan KTSP di daerah. 

 

B.  Landasan Yuridis 

Sebagai landasan hukum bagi Puskur dalam mengkaji kurikulum TIK masa depan 
diantaranya adalah: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Ayat (15 dan 19); Pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan,  

Pasal 36 dan 37 tentang kurikulum, Pasal 57, 58, dan 59 tentang Evaluasi. 

2. Undang – undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Isi ( Pasal 2;  5 dan 7),  

      Standar Proses (Psl 19; 42 dan 43), BSNP (Psl 76), Evaluasi Pendidikan (Pasal 78) 
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4. Permen Diknas No 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian 

5. Permen Diknas No 22 Tahun 2007 Tentang Standar Buku 

6. Permen Diknas No 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana  

7. Permen Dikinas No 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan 

8. Permen Diknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar isi (SI). 

9. Permen Diknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

10. Permen Diknas No. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi. 

11. Renstra Depdiknas 2005 – 2009 menyatakan bahwa salah satu permasalah 
pendidikan di negeri ini yang belum juga kunjung penyelesaiannya adalah 
kesenjangan layanan pendidikan akibat dari luasnya wilayah, tingginya persentase 
penduduk yang tinggal di pelosok nusantara yang terpisah-pisahkan oleh kondisi 
geografis, dan tak terdukung oleh infrastruktur yang memadai. Akses terhadap 
sumber belajar dan informasi sering terhambat oleh kondisi-kondisi tersebut. Hal 
ini memerlukan kapasitas dan modernisasi sistem dan jaringan informasi dengan 
mengembangkan dan memanfaatkan TIK di Depdiknas.  

12. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kurikulum dalam mengembangkan kurikulum. 

 

C.   Tujuan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dokumen dan pelaksanaan kurikulum mata 
pelajaran TIK yang hasilnya akan digunakan untuk memberikan masukan kepada 
pengembang standar isi dan kurikulum TIK. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Konsep TIK 

Teknologi Informasi (TI) seperti yang didefinisikan dalam Information 
Technology Association of America (ITAA) adalah studi, perancangan, lapangan, 
dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis computer, khususnya perangkat 
lunak aplikasi dan perangkat keras komputer. Istilah “teknologi Informasi“ ditemukan 
sekitar tahun 1970. Hingga abad ke 20, kerjasama antara militer dan industri 
mengembangkan teknologi elektronik, komputer dan inforamsi. Militer telah 
melakukan dan membiayai penelitian untuk inovasi di bidang mekanisasi dan 
komputasi.  

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan perluasan dari TI dengan 
menggabungkan konsep Teknologi Komunikasi dalam Teknologi Informasi. Hal ini 
disebabkan oleh begitu kuatnya keterikatan antara Teknologi Informasi dengan 
Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai pengertian 
dari dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. Teknologi 
Informasi, mempunyai pengertian luas yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan 
proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 
Teknologi Komunikasi mempunyai pengertian segala hal yang berkaitan dengan 
penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang 
satu ke lainnya. Karena itu, Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu 
padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang  segala 
aspek yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan 
transfer/pemindahan informasi antar media menggunakan teknologi tertentu. Salahsatu 
peralatan TIK yang sangat diperlukan dalam berbagai bidang antara lain komputer. 

Sistem komputer pertama adalah UNIVAC I yang didisain oleh J. Presper Eckert 
dan John Mauchly untuk Biro Sensus Amerika Serikat. Pada akhir tahun 70an 
berkembang microcomputer berupa personal komputer (PC) yang dibuat pertama kali 
oleh perusahaan komputer IBM. Sejak itu, empat generasi komputer telah ditemukan. 
Langkah pengembangan tiap generasi menunjukkan pada penurunan ukuran fisik 
perangkat keras dengan peningkatan kemampuan kinerja PC. Komputer generasi 
pertama menggunakan tabung hampa udara, kemudian transistor, dan ketiga 
menggunaka IC (integrated circuit). Generasi keempat sudah menggunakan sistem 
yang kompleks yaitu VLSI (Very Large Scale Integration).  

Dalam Buku Albera Learning, Alberta-Kanada tentang Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dinyatakan bahwa Teknologi adalah tentang cara segala sesuatu 
dikerjakan; Juga Teknologi adalah proses, perkakas (tools) dan teknik yang mengubah 
aktivitas manusia. Di sisi lain dalam buku tersebut didefinisikan bahwa TIK adalah 
tentang cara-cara baru dimana kita dapat berkomunikasi, mencari tahu, membuat 
keputusan, dan menyelesaikan masalah-masalah. TIK adalah proses, perkakas, dan 
teknik untuk: 

a. Mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi. 
b. Mengklasifikasi dan mengorganisasi. 
c. Merangkum dan mensintesa. 
d. Berspekulasi dan memprediksi. 
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Selanjutnya, kurikulum TIK mengandung konsep-konsep tersebut dalam tiga 
kategori yang saling berhubungan sebagai berikut: 

 
a. Berkomunikasi, mencari tahu (inkuiri), membuat keputusan, dan 

menyelesaikan masalah. 
b. Operasi-operasi dasar, pengetahuan, dan konsep-konsep. 
c. Proses untuk produktivitas. 
 
Berkomunikasi, mencari tahu (inkuiri), membuat keputusan, dan menyelesaikan 

masalah adalah tentang kemampuan untuk menggunkan bermacam-macam proses 
untuk secara kritis menilai informasi, mengelola inkuiri, menyelesaikan masalah-
masalah, melakukan penelitian dan berkomunikasi dengan bermacam-macam audien. 
Siswa diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam 
kehidupan sehari dalam situasi dunia nyata. Namun demikian, Kurikulum ICT tidak 
dimaksud kan untuk berdiri sendiri, tetapi lebih masuk pula ke dalam matapelajaran-
matapelajaran lain. 

Dalam Buku Information and CommunicationTechnology, The National 
Curriculum for England, Key Stage 1-4, 1999 dinyatakan bahwa TIK dapat 
menimbulkan pengembangan spiritual, moral, sosial, dan budaya siswa melalui TIK. 
a. Pengembangan spiritual siswa. Dengan membantu siswa untuk berdiskusi tentang 

bagaimana keterbatasan-keterbatasan TIK membuat kita ingat terhadap siapa yang 
menciptakan kita sebagai manusia (sebagai contoh: dapatkah komputer mencipta?). 
Juga dengan membantu siswa menyadari kreativitas dan imaginasi mereka sendiri. 

b. Pengembangan moral, melalui pemikiran beberapa isu etika di sekitar kita tentang 
salah penggunaan informasi (Contoh: hak untuk mengetahui informasi pribadi), 
menyadari bagaimana TIK dapat melipatgandakan hasil dari usaha kita, dan 
akibatnya mengapresiasi kebutuhan kebutuhan tanggungjawab yang lebih besar 
dalam penggunaannya. 

c. Pengembangan sosial, melalui pemikiran tentang bagaimana TIK dapat 
memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi, serta diskusi bagaimana TIK 
mempengaruhi jalan kehidupan, cara bekerja dan berkomunikasi (Contoh: 
dampaknya terhadap pekerjaan, hubungan sosial, dan masyarakat terbatas). 

d. Pengembangan budaya, melalui diskusi tentang bagaimana TIK menimbulkan 
kontek-kontek budaya (Contoh: bagaiamana sebuah presentasi world wide web 
(www) mencerminkan budaya dari pembuatnya. 

Dewasa ini, istilah Teknologi Informasi telah berkembang dan masuk ke berbagai 
aspek komputasi dan teknologi yang mencakup banyak bidang keilmuan. Cakupan 
keilmuan Teknologi Informasi dikategorikan ke dalam Manajemen Informatika, 
Jaringan Komputer (LAN, WAN, Intranet, dan Internet), Sistem Basis Data, 
Perancangan Perangkat Lunak, Sistem Informasi Manajemen, Sistem manajemen, dan 
lainnya. Masing-masing kategori tersebut dibagi lagi ke dalam berbagai keilmuan yang 
lebih detail lagi, sehingga sangat kompleks. Menyiapkan tenaga professional TIK yang 
handal perlu dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang 
komprehensif berdasarkan kategori keilmuan TIK tersebut.  

Bahan kajian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk jenjang SMP/MTs 
dan SMA/MA dalam standar isi mencakup 3 aspek yaitu Konsep, pengetahuan, dan  
operasi dasar; Pengolahan informasi untuk produktifitas ; dan Pemecahan 
masalah, eksplorasi dan komunikasi.  Masing-masing aspek meliputi kompetensi 
sebagai berikut : 
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Konsep, pengetahuan, dan  operasi dasar 
Siswa mampu mengenali secara mendalam  hakekat dan dampak Teknologi Informasi 
dan Komunikasi, etika dan moral pemanfaatan teknologi, media massa digital, masalah 
ergonomis dan keamanan, dasar-dasar komputer, dan pengoperasian teknologi 
multimedia. 
Pengolahan informasi untuk produktifitas 
Siswa mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk berbagai macam 
perangkat produktifitas teknologi meliputi: penggunaan Sistem Operasi (Operating 
System); melakukan setting periferal ; pengoperasian software ; pemanfaatan jaringan. 
Pemecahan masalah, eksplorasi dan komunikasi 
Siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam situasi kehidupan 
nyata  untuk mendapatkan informasi, mengelola gagasan, memecahkan masalah, 
melakukan penelitian, dan menggunakan perangkat komunikasi untuk mendapatkan 
dan mengirimkan informasi. 
 
Hubungan ketiga aspek di atas dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini: 

 
                                                   KOMPETENSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
  
                                                   
 
 

Hubungan Ketiga Aspek  
 

 
Aspek-aspek standar kompetensi tersebut saling mendukung dalam membentuk suatu 
kompetensi. Cara mengajarkan aspek 1 dan 2 tidak harus berurutan, boleh juga dimulai 
dari aspek 2 ke aspek 1, atau disajikan secara serentak. Kompetensi siswa yang 
terbentuk dari aspek Konsep, pengetahuan, dan  operasi dasar atau aspek Pengolahan 
informasi untuk produktifitas akan membangun kompetensi dari aspek Pemecahan 
masalah, eksplorasi dan komunikasi. 

 
B.  Pembelajaran TIK 

Visi mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu agar siswa 
dapat menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi secara tepat dan 
optimal untuk mendapatkan dan memproses informasi dalam kegiatan belajar, bekerja, 
dan aktifitas lainnya sehingga siswa mampu berkreasi, mengembangkan sikap inisiatif, 

Pemecahan masalah, 
eksplorasi, dan komunikasi 

Konsep, pengetahuan, 
dan operasi dasar Pengolahan informasi 

untuk produktivitas 
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mengembangkan kemampuan eksplorasi mandiri, dan mudah beradaptasi dengan 
perkembangan yang baru. 

Pada hakekatnya, kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi menyiapkan 
siswa agar dapat terlibat pada perubahan yang pesat dalam dunia kerja maupun 
kegiatan lainnya yang mengalami penambahan dan perubahan dalam variasi 
penggunaan teknologi. Siswa menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan 
Komunikasi untuk mencari, mengeksplorasi, menganalisis, dan saling tukar informasi 
secara kreatif namun bertanggungjawab. Siswa belajar bagaimana menggunakan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi agar dengan cepat mendapatkan ide dan 
pengalaman dari berbagai kalangan masyarakat, komunitas, dan budaya. Penambahan 
kemampuan karena penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan 
mengembangkan sikap inisiatif dan kemampuan belajar mandiri, sehingga siswa dapat 
memutuskan dan mempertimbangkan sendiri kapan dan di mana penggunaan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi secara tepat dan optimal, termasuk apa 
implikasinya saat ini dan di masa yang akan datang. 
 Guru dapat menggunakan berbagai teknik dan metode  pembelajaran untuk 
mendapatkan hasil belajar yang optimal. Teknik dan metode pembelajaran yang dipilih 
harus dalam bentuk demonstrasi yang  melibatkan partisipasi aktif siswa. Guru perlu 
mempertimbangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang 
dikembangkan. Guru juga harus membuat perencanaan pembelajaran, penilaian, 
alokasi waktu, jenis penugasan dan batas akhir suatu tugas. 

Strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan materi dan kondisi siswa dapat 
meningkatkan partisipasi dari semua peserta didik dan kelompok dalam satu kelas, 
yang antara lain meliputi :  
• Pemanfaatan studi kasus dari berbagai sumber informasi 
• Dorongan dari guru agar siswa menjadi pembelajar yang otodidak 
• Dorongan agar siswa mau berpikir kritis mengenai isu-isu dalam teknologi 

informasi 
• Fasilitas belajar secara efektif melalui praktek langsung, refleksi, dan diskusi 
• Peningkatan kemampuan kerjasama termasuk aktivitas yang melibatkan siswa 

untuk bekerjasama dalam kelompok kecil atau dalam tim 
• Penumbuhan sikap menghargai usaha siswa untuk memicu kreativitas mereka. 
• Pemanfaatan sumber-sumber yang merefleksikan  minat dan pengalaman siswa 
• Pemberian akses pada semua siswa untuk menggunakan berbagai sumber  belajar 

dan penguasaan  berbagai alat bantu belajar. 
• Penyajian/presentasi hasil karya siswa di majalah dinding atau acara khusus 

pameran misalnya pada saat pembagian raport, atau acara lainnya 
• Penyajian/presentasi hasil karya siswa di web sekolah, atau web klub Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 
• Penyajian/presentasi publikasi hasil karya siswa pada brosur sekolah, atau brosur 

khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 

Bahan kajian Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas  VII  s/d IX 
(SMP/MTs) difokuskan pada kegiatan yang bersifat aplikatif dan produktif, juga 
sedikit apresiatif dan evaluatif . Bahan kajian Teknologi Informasi dan Komunikasi di 
kelas X s/d XII (SMA/MA) difokuskan pada kegiatan produktif, analitis dan evaluatif 
sesuai dengan perkembangan jiwa dan cara berpikirnya yang sudah pada tingkat pra 
universitas. 
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Penilaian dilakukan dengan memperhatikan karakteristik Kompetensi Teknologi 
Informasi dan Komunikasi yang dinilai. Penilaian pada domain 
pengetahuan/pemahaman siswa dapat dilakukan melalui tes tertulis dan tes lisan, 
sedangkan penilaian pada domain sikap dan keterampilan siswa dalam 
mengaplikasikan sesuatu dapat dilakukan dengan tes perbuatan atau penilaian atas 
produk yang dihasilkan siswa. Bentuk penilaian lainnya bisa dengan portofolio, 
sebagai kumpulan hasil karya siswa. Pada penilaian ini, siswa diberi kesempatan 
menilai sendiri hasil karyanya dengan mendiskusikan terlebih dulu kriteria 
penilaiannya. 

 

C. Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum TIK 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
belajar mengajar. Bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan 
lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan Iptek serta jenjang 
masing-masing satuan pendidikan (UU No. 2 Tahun 2000 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional). Salahsatu mata pelajaran yang mendukung perkembangan iptek yaitu 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada saat ini merupakan salah satu 
bangunan dasar pembentuk masyarakat modern. Sudah banyak negara yang 
mengarahkan perkembangan masyarakatnya untuk memahami dan menguasai TIK 
sebagai bagian kurikulum inti di lembaga pendidikan formal. Hal ini terkait untuk 
meningkatkan peran generasi muda dalam menguasai informasi dan pengetahuan 
melalui perkembangan TIK. 

Kurikulum TIK menyediakan sebuah perspesktif luas tentang teknologi, 
bagaimana menggunakan dan menerapkan berbagai macam teknologi dan dampak TIK 
terhadap individu dan masyarakat. Siswa SMP/MTs sampai SMA/MA didorong untuk 
berkecimpung dengan kompleksitas teknologi dan juga kelebihan-kelebihan dan 
kelemahan-kelemahan teknologi dalam kehidupan kita dan dalam dunia kerja. 

Kurikulum TIK tidak dimaksudkan untuk berdiri sendiri tetapi lebih terintegrasi 
dengan mata pelajaran lainnya. TIK lebih baik dipelajari dalam kontek aplikasi. 
Aktifitas atau kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan, dan persoalan-persoalan yang 
menirukan keadaan-keadaan kehidupan sebenarnya merupakan sumber yang efektif 
untuk belajar TIK. Kurikulum TIK harus senantiasa dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan TIK itu sendiri. 

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum 
TIK 

1. Program studi 

Program studi TIK di Indonesia untuk tahun 2006 diperuntukkan bagi siswa kelas 
VII sampai kelas XII. Harus ada dokumen tiap jenjang SMP/MTs dan SMA/MA. 
Setiap dokumen harus menggarisbawahi mengapa program harus ditawarkan, apa 
yang diharapkan peserta didik untuk belajar dan prinsip-prinsip dasar tentang 
bagaimana siswa memperoleh pengetahuan yang diperlukan, ketrampilan dan 
sikap. Namun demikian dokumen-dokumen tersebut harus memiliki fleksibilitas 
untuk memutuskan bagaimana mengajarkan kurikulum tersebut dan urutan dimana 
kurikulum diajarkan. 



Naskah Akademik  Kajian Standar Isi  TIK - 2007 
  

9

2. Apa yang harus dipelajari siswa 

Kurikulum TIK diarahkan kepada keberhasilan siswa dalam memahami, 
menjelaskan, mengaplikansikan TIK dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia 
kerja. Untuk itu, melalui kurikulum TIK diharapakan: 

a. memiliki kemampuan menunjukkan ketrampilan (skill) dan sikap untuk 
pembelajaran masa depan dan dunia kerja. 

b. mengantisipasi dan merencanakan kebutuhan masa depan dengan memikirkan 
perubahan-perubahan dan pengembangan di dalam masyarakat seperti 
kecenderungan dalam pekerjaan, globalisasi, dan kemajuan bidang teknologi. 

c. menyatukan nilai-nilai dari kewarganegaraan dan menghormati perbedaan 
bahasa dan budaya. 

d. memikirkan kebutuhan murid dan kemampuan intelektual sosial, emosional, 
dan fisik pada berbagai usia yang berbeda dan tahap pertumbuhan kepribadian 
yang berbeda. 

e. memastikan bahwa setiap kelas menyediakan landasan/dasar  pengetahuan 
untuk pembelajaran yang sukses di tahun-tahun berikut. 

f. menyatukan penemuan-penemuan baru dan teori-teori baru yang secara umum 
diterima oleh ahli/pakar-pakar di bidangnya. 

g. mengembangkan ketrampilan-ketrampilan yang penting untuk sukses dalam 
pembelajaran suatu mata pelajaran. 

h. memikirkan penelitian-penelitian baru tentang metoda-metoda pembelajaran 
dan bagaimana murid belajar dengan baik. 

i. menunjukkan tingkat yang paling sesuai dimana ketrampilan tersebut akan 
diperoleh. 

j. Menyatukan bagaimana studi sebuah subject (mata pelajaran) berkantribusi 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian peserta didik. 

k. Mengakomodasi pembelajaran dalam lingkungan-lingkungan yang berbeda 

l. Mempertimbangkan cara yang bervariasi tentang penyampaian program 
pembelajaran kepada murid termasuk teknologi baru dan penggunaan sumber-
sumber umum seperti ”distance learning”. 

3. Siapa yang harus terlibat (Stakeholder). 

Banyak pihak yang harus terlibat dalam pengembangan kurikulum TIK, 
diantaranya adalah: Pusat kurikulum, guru, kepala sekolah, orang tua siswa, ahli 
pendidikan, pakar dari perguruan tinggi, dan anggota masyarakat yang dipilih. 
Masukan-masukan dari berbagai macam stakeholder akan memastikan bahwa 
kurikulum secara terus menerus memenuhi kebutuhan siswa dan bahwa selalu ada 
transisi yang berkesinambungan dari kelas yang satu ke kelas yang lain sampai ke 
perguruan tinggi dan dunia kerja. 

4. Memastikan kurikulum harus tetap up to date 

Kurikulum harus selalu memfasilitasi murid dengan pengetahuan-pengetahuan dan 
keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk saat ini dan masa yang akan 
datang. Perubahan-perubahan kurikulum dibuat untuk mempertahankan kekinian 
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dan relevansi. Revisi kurikulum dilakukan setelah terjadi konsultasi intensif 
dengan stakeholder pendidikan. 

5. Merencanakan perubahan kurikulum 

Setiap rencana perubahan kurikulum direncanakan jauh sebelumnya untuk 
meminimalkan setiap dampak negatif pada sekolah, guru dan siswa. Pada 
umumnya perubahan-perubahan tersebut adalah kecil dan tidak memerlukan model 
pembelajaran baru atau sumber-sumber baru. Namun demikian jika ternyata 
memerlukan perubahan yang besar, orang-orang yang terlibat dalam perubahan 
harus memastikan bahwa jajaran sekolah diberi tahu lebih awal sedemikian rupa 
sehingga sekolah dapat menyiapkan untuk perubahan-perubahan dan penyediaan 
sumber-sumber baru yang dibutuhkan. 

6. Merevisi kurikulum 

Jika ternyata berdasarkan proses review berkesinambungan bahwa perlu ada revisi 
besar atau revisi kecil terhadap kurikulum, stakeholder pendidikan memainkan 
peranan penting dalam proses revisi. Stakeholder pendidikan melaksanakan 
konsultasi awal dan menyiapkan draf perubahan. Draf tersebut disebarluaskan 
kepada seluruh stakeholder melalui panitia pengarah, format-format feedback 
online, konferensi/seminar, dan presentasi kepada komite sekolah. Guru juga 
memainkan peranan yang vital dalam proses revisi kurikulum. Guru tersebut akan 
menggunakan pengetahuan praktis mereka tentang suatu subject dan tentang 
kebutuhan murid pada level usia tertentu untuk memberikan input dan feedback  
(umpan balik) selama proses revisi. 

7. Pelaksanaan kurikulum 

Draf kurikulum yang dikembangkan melalui konsultasi dengan seluruh stakeholder 
pendidikan diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperoleh 
pengesahan. Begitu kurikulum tersebut disahkan, jajaran sekolah memiliki 
tanggungjawab utama dalam pengembangan lebih lanjut sebagai program atau 
persiapan pelaksanaan lapangannya.. Beberapa sekolah mungkin memiliki 
kesempatan untuk mengembangkan ke dalam silabus dan RPP dan menguji coba 
kurikulum untuk satu tahun sebelum pelaksanaan kurikulum TIK di seluruh 
sekolah.  

8. Evaluasi kurikulum 

Setelah satu rentang waktu pelaksanaan tertentu, kurikulum perlu atau harus 
dievaluasi. Pelaksanaan evaluasi kurikulum dapat dilaksanakan secara kontinu dari 
tahun pertama sampai tahun terakhir dalam rentang waktu tersebut.   

 

D. Kajian Dokumen dan Lapangan Mata Pelajaran TIK 

 Penelaahan atau pengkajian kurikulum dapat ditelaah dari tiga sudut pandang. 
Pandangan pertama, berhubungan dengan dokumen tertulis atau intended curriculum 
memuat tiga hal, yaitu dokumen yang memuat materi dan kompetensi,  panduan 
pelaksanaan pembelajaran, dan panduan penilaian hasil belajar siswa. Dalam kegiatan 
ini yang dilakukan adalah penelaahan standar isi (SK dan KD) TIK dalam dan luar 
negeri jenjang SMP/MTs dan SMA/MA. 

Kurikulum dalam pandangan kedua tercermin dalam proses pembelajaran dan 
penilaian di kelas atau dikenal dengan istilah implemented curriculum. Karena 
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keterbatasan, kajian lapangan kurikulum dilakukan melakui diskusi dengan para 
pengajar TIK di SMP/MTs dan SMA/MA. Sedangkan pandangan ketiga yang dikenal 
performanced curriculum adalah kurikulum yang tercermin dalam belajar yang dicapai 
siswa pada akhir satuan waktu pembelajaran, mulai dari satuan terkecil yaitu Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sampai dengan satuan terbesar yaitu satu jenjang 
pendidikan.  

Standar isi (SK dan KD) TIK dalam dokumen disusun oleh para pakar bidang 
studi, guru bidang studi yang sejenis yang telah berpengalaman serta pihak lain yang 
berwenang. Betapapun tingginya kualitas kurikulum dalam dokumen tertulis, tanpa 
lapangan yang baik, maka kualitas pembelajaran TIK sulit terwujud. Upaya untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran TIK memerlukan pembahasan yang saling terkait 
mengenai ketiga pandangan kurikulum di atas.  

Pada saat ini titik tolak pandangan pada pengkajian TIK yang tertuang dalam 
dokumen Standar Isi (SI) khususnya standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 
(KD) TIK, dengan asumsi bahwa jika SK-KD sudah memadai dan relevan dari aspek 
pedagogik, sequensinya sesuai perkembangan mental anak, serta mampu 
mengakomodir perkembangan TIK khususnya dan iptek pada umumnya, menjadi 
dasar yang tepat untuk melakukan lapangan kurikulum TIK di tingkat satuan 
pendidikan terutama pada upaya penyiapan oleh guru. Mengacu pada pembahasan di 
atas, fokus pembahasan kurikulum dapat ditelaah dari tiga aspek, yaitu Intended 
Curriculum, Implemented Curriculum, dan Attained Curriculum. (Utari, 1999). 

Aspek pertama, Intended Curriculum merupakan muatan dalam dokumen tertulis 
yang tercermin dalam standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) TIK, 
silabus, RPP, dan buku teks TIK. Di negara kita, intended curriculum mengandung dua 
macam muatan yang bersifat nasional yaitu SK dan KD yang ditetapkan oleh 
Mendiknas dan silabus dan RPP yang bersifat lokal yang disusun guru dan ditetapkan 
oleh daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Evaluasi 
mutu pendidikan pada satu jenjang pendidikan tertentu dapat dilaksanakan melalui 
analisis terhadap Intended Curriculum atau dokumen tertulis kurikulum pada jenjang 
yang bersangkutan. 

Aspek kedua, Implemented Curriculum merupakan kurikulum yang berlangsung di 
kelas atau tergambar dalam kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan oleh guru. 
Dengan kata lain, Implemented Curriculum berhubungan dengan kenyataan apa yang 
terjadi di kelas atau apa yang diajarkan guru dan bagaimana cara guru 
mengerjakannya.  

Aspek ketiga, Attained Curriculum merupakan kurikulum yang tercermin dalam 
hasil belajar siswa baik bersifat kognitif, afeksi, maupun psikomotor. Penilaian hasil 
belajar oleh pendidik dengan menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, 
observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai 
dengan karakteristik kompetensi yang diharapkan dan tingkat perkembangan peserta 
didik. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat  penyusunan 
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).     

   Perlu diketahui bahwa pada prinsipnya SK-KD mata pelajaran TIK terbuka 
peluang untuk mengalami perubahan. Sejarah perubahan dalam perkembangan 
kurikulum kita terlihat pada perubahan dan penyempurnaan GBPP 1994 yang 
melahirkan suplemen GBPP tahun 1999. Penyesuaian dan penyempurnaan tersebut 
didasarkan pada hasil kajian, penelitian, dan masukan dari lapangan serta masukan 
instansi terkait.   

     Secara umum, perubahan dokumen kurikulum dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut (Suherman, 2003: 69  dalam naskah akademik matematika: 2008)) 
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1. Membuang pokok bahasan yang kurang esensial atau kurang relevan, 
2. Menunda pembahasan pada kelas yang lebih tinggi dan sebaliknya, 
3. Menjadikan materi wajib menjadi pengayaan dan sebaliknya, 
4. Menambah materi esensial yang diperlukan, 
5. Menata urutan dan distribusi pokok bahasan, dan  
6. Menyempurnakan redaksi kalimat yang dianggap kurang jelas. 
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BAB III 

TEMUAN KAJIAN 

A. Temuan Kajian Dokumen dan Lapangan 

Dalam melakukan kajian standar kompetensi dan kompetensi dasar (SK-KD) mata 
pelajaran TIK dan kondisi lapangan untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA, perlu 
dipertimbangkan beberapa hal berikut: 

1. Tujuan diterapkannya Kurikulum TIK pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA  

2. Perbandingan antara SK-KD  TIK Indonesia dengan beberapa negara lain yang   

    sudah menerapkan kurikulum TIK. 

3. Kondisi kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum TIK. 

 Berikut diuraikan secara rinci masing-masing hal yang dikaji. 

1. Tujuan diterapkannya kurikulum TIK pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA  

    secara garis besar adalah agar siswa memiliki: 

a. Kemampuan mengoperasikan TIK dasar termasuk komponen Perangkat Keras 
dan Perangkat Lunak sesuai dengan standar pengoperasian. 

b. Pengetahuan tentang aspek lapangan TIK untuk kehidupan bermasyarakat, 
termasuk etika dan pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang 
terkait dengan produk TIK, 

c. Kemampuan dasar analisis sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada 
jenjang perguruan tinggi; 

d. Keinginan dan motivasi untuk belajar mandiri maupun inovasi sebagai dasar 
keberlanjutan dalam pengembangan kemampuan mandiri khususnya keahlian 
dan pengetahuan di bidang TIK. 

 

2.  Perbandingan antara SK-KD TIK (Indonesia) dengan kurikulum TIK beberapa 
Negara lain yang sudah menerapkan pembelajaran TIK di sekolahnya. 

      Untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara materi (berupa standar kompetensi 
dan kompetensi dasar) TIK Indonesia dibandingkan dengan kurikulum TIK di 
beberapa negara yang sudah menerapkan kurikulum TIK, berikut ini kami sajikan 
hasil kajian perbandingan materi terebut. Adapun kurikulum TIK yang dijadikan 
pembanding adalah dari Unesco, Singapura, dan Canada. 

  a. Kondisi SK-KD TIK Indonesia dibandingkan dengan kurikulum TIK Unesco 

Kekuatan SK-KD TIK Indonesia yaitu telah memberikan konsep dasar tentang 
TIK termasuk perangkat keras, perangkat lunak umum. Sedangkan 
kelemahannya, belum memberikan konsep tentang basis data, diseminasi hasil 
sebagai interaksi sosial.  

  b. Kondisi SK-KD TIK Indonesia dibandingkan dengan kurikulum TIK Singapore 

Kekuatan SK-KD TIK Indonesia, telah memberikan konsep dasar tentang TIK 
termasuk perangkat keras, perangkat  lunak umum. Sedangkan kelemahannya 
yaitu belum memberikan konsep tentang basis data, diseminasi hasil sebagai 
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interaksi sosial. Selain itu, dalam kurikulum TIK Singapura terdapat konsep 
tentang grafik komputer yang lebih detail.  

c.  Kondisi SK-KD TIK Indonesia dibandingkan dengan kurikulum TIK Canada 

Kekuatan SK-KD TIK Indonesia, telah memberikan konsep dasar tentang TIK 
termasuk perangkat keras, perangkat  lunak umum. Sedangkan kelemahannya 
yaitu belum memberikan konsep tentang basis data, diseminasi hasil sebagai 
interaksi sosial. Selain itu, kurikulum Canada (Manitoba) secara contens lebih 
banyak dan tepat sasaran dan mengarah ke analisis misalnya database.  

Secara umum, kondisi standar isi TIK Nasional  ditinjau dari kekuatan dan 
kelemahan hasil analisis dokumen adalah sebagai berikut:  

Kekuatannya yaitu: 

a. Standar isi kurikulum TIK Nasional telah memberikan konsep dasar TIK 
termasuk cara pengoperasian standar dengan mempertimbangkan pada konsep 
etika, keselamatan, kesehatan kerja, termasuk juga Hak atas Kekayaan 
Intelektual. 

b. Telah mendorong pada kreatifitas siswa dalam pemanfaatan TIK untuk 
menghasilkan produk meskipun terbatas pada teks dan grafik.  

Kelemahannya yaitu: 

a. Cenderung berorientasi pada TIK sebagai Alat, belum secara mendasar 
memberikan konsep pengembangan TIK itu sendiri, 

b. Belum mengintegrasikan TIK dengan mata pelajaran yang terkait lainnya untuk 
melakukan analisis maupun pengembangan ide. 

c. Belum menerapkan konsep pemanfaatan TIK dalam membuat suatu model 
sebagai pemecahan masalah. 

 

3. Kondisi kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum TIK. 
Kajian kesiapan sekolah dilakukan berdasarkan kondisi kesiapan jenjang SMP/MTs 
dan      SMA/MA. Standar Isi mata pelajaran TIK dikaji oleh para praktisi di lapangan, 
yaitu para guru SMP/MTs dan SMA/MA yang ada di Jakarta, Jogyakarta, dan 
Serpong. Hasil kajian tersebut adalah sebagai berikut. 

 a.  Kajian kesiapan sekolah Jenjang SMP /MTs. 

1) Kelas VII, KD 1.1 yaitu: “Mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi 
informasi dan komunikasi”  menuntut banyak pengetahuan guru tentang TIK 
seperti teknologi komputer, perangkat keras dan lunak, teknologi telepon kabel, 
teknologi telepon tanpa kabel (wireless/cordless telepon), teknologi 
faximili/fax, teknologi Telepon genggam, teknologi LAN, WAN, Intranet, dan 
internet.  

2) Kelas VII, KD 1.5 “Mengidentifikasi berbagai dampak negatif dari penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi” sangat baik untuk mendidik nilai (value) 
sebagai manusia beradab & berbudaya. Contoh tentang kepandaian TIK tidak 
digunakan untuk membuat virus komputer, menjadi cyber kriminal, pembobol 
kartu kredit, dsb. Sediakan materi contoh kasus TIK dalam kejahatan cyber 
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3) Kelas VII, KD 2.1 ”Mengaktifkan komputer sesuai prosedur”;  KD 2.2 
”Mematikan komputer sesuai prosedur”, dan KD 2.3 ”Melakukan operasi dasar 
pada operating system dengan sistematis” dapat digabung, karena sangat 
sederhana 

4)  Kelas VII, KD 3.1 ”Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras 
komputer”; untuk KD unit perangkat keras seperti CPU (Central Processing 
Unit), Monitor, Keyboard, Mouse, dan Printer  masih aman untuk dilakukan. 
Tapi untuk perangkat keras bagian dalam CPU seperti motherboard, Video 
Card, Memory, Processor, Sound card, Modem, LAN Card (Etheret Card), disk 
drive, dan lain-lain menuntut untuk membongkar pasang unit CPU. Oleh 
karena itu,. Sediakan bahan bahan multimedia pembelajaran berupa audio-
video (audio-visual) tentang kompenen utama perangkat keras bagian dalam 
unit CPU.  

5) Kelas VII, KD 2.3 ”Melakukan operasi dasar pada operating system dengan 
sistematis”. Beri batasan materi praktek sederhana Sistem Operasi seperti: File 
Explorer, Mengcopy file, Menghapus file, memindahkan file, membuat folder 
baru, menamai ulang file/folder, mengelola file/folder, mengelola desktop, 
menambah shortcut di desktop menata shortcut di desktop. 

6)   Kelas VII, KD no. 3.4  ”Mempraktikkan satu program aplikasi”; kata 
“mempraktikan”  sebaiknya diganti dengan “praktek lanjutan” untuk satu 
program aplikasi, misalnya Pengolah kata. 

7) Kelas VIII, KD 1.1 ” Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak 
pengolah kata”; Sebaiknya ditambah kata “ikon editing, formating, dan ikon 
drawing” ,sehingga bunyi KD menjadi “Mempraktikan penggunaan menu, ikon 
standar, formating, dan ikon drawing pada perangkat lunak pengolah kata”. 

8) Kelas VIII, KD 1.4 ” Membuat dokumen  pengolah kata sederhana”. Kata 
“dokumen” kurang memberi kejelasan batasan. Sebaiknya diganti dengan kata 
“dokumen tingkat tinggi” (kombinasi antara teks, gambar, grafik, clipart, tabel, 
foto, dsb), atau “dokumen tingkat sedang” (kombinasi teks, tabel dan Gambar), 
atau “dokumen sederhana” (teks dan gambar). 

9) Kelas VIII, KD 2.4 ” Membuat dokumen pengolah angka sederhana. Sebaiknya 
kata “dokumen” diganti dengan kata “dokumen tingkat tinggi atau 
sedang”(Kombinasi antara data teks, numerik, grafik, objek, dan lain-lain. 
Sampai mengimport/mengeksport data dari perangkat lunak pengolah kata ke 
perangkat lunak pengolah kata. 

10) Kelas IX, KD 1.1 ”Menjelaskan pengertian dasar Internet/intranet”. Masalah 
yang mungkin muncul di sekolah adalah miskonsepsi tentang Internet. Internet 
adalah sebuah jaringan komunikasi digital global tanpa pemilik. Sebaiknya 
disediakan kisi-kisi materi terkait pengertian dasar Internet dan jaringan 
Internet.  

11) Kelas IX, KD  1.2  ” Memahami dasar-dasar sistem jaringan di 
Internet/intranet”. Bila KD ini harus dilaksanakan dengan baik, akan menuntut 
guru untuk menguasai teknologi jaringan Internet yang sesungguhnya tidak 
sederhana. Oleh karena itu, jaringan Internet yang dimaksud perlu dibatasi, 
misalnya jaringan Internet melalui Modem saja, BUKAN jaringan Intenet 
melaui LAN (Local Area Network), WAN (Wide are network), ataupun 
Intranet. KD 1.2 ini membingungkan, karena mengandung kata-kata ”sistem 
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jaringan” dan kata ”intranet” yang sesungguhnya tidak diperlukan untuk 
membekali siswa dengan keterampilan penggunaan internet. 

12) Kelas IX, KD 1.4 ” Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam 
akses Internet/intranet” dan KD 1.5 ”Melakukan berbagai cara untuk 
memperoleh sambungan Internet/intranet”.  Masalah yang akan muncul dalam 
KD 1.4 dan KD 1.5 adalah sama dengan KD 1.2. Bila KD ini harus 
dilaksanakan dengan baik, akan menuntut guru untuk menguasai teknologi 
jaringan Internet yang sesungguhnya tidak sederhana. Oleh karena itu, jaringan 
Internet yang dimaksud perlu dibatasi, misalnya jaringan Internet melalui 
Modem dan telepon saja, BUKAN jaringan Intenet melaui LAN (Local Area 
Network), WAN (Wide are network), ataupun Intranet 

13) Kelas IX, KD 2.2 ” Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di 
Internet” dan KD 2.3 ” Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi 
yang bermanfaat”. KD  ini sebaiknya diarahkan untuk memanfaatkan berbagai 
layanan yang tersedia di dalam Internet, seperti: Browsing ke situs-situs web, 
layanan e-mail, layanan mail list, chatting, friendster, dan search engine seperti 
yahoo, google, altavista, MSN, AoL, dan sebagainya 

14) Heterogenitas pengetahuan guru tentang melek TIK sangat tinggi, sehingga 
akan menjadi kendala di lapangan, oleh karena itu sebaiknya ada bahan ajar 
yang sesuai atau Browsing sumber belajar yang relevan di internet. 

15) Banyak diinterpretasikan peralatan TIK  hanya sebatas pada komputer saja. 
Banyak sekolah yang tidak memiliki perangkat komputer maka tidak 
memberikan pelajaran TIK karena TIK dianggap identik dengan komputer. 

16) Beberapa KD yang terkait dengan penggunaan internet memerlukan sarana 
yang jarang dimiliki sekolah dan kebutuhan dana yang cukup besar. 

17) Pelaksanaan pembelajaran akan lebih menarik jika dilakukan lintas mata 
pelajaran, namun sering terjadi kurangnya koordinasi terutama dalam hal 
penilaian. 

 

     b. Kajian kesiapan sekolah Jenjang SMA/MA 

1) Beberapa SK dan KD di SMA kelas X sudah didapatkan siswa di tingkat SLTP 
seperti Pengolah Kata, Pengolah Angka dan Internet,  sehingga terjadi 
pengulangan 

2) Urutan Standar Kompetensi kurang sesuai, seperti menggunakan program 
presentasi diberikan di kelas XII smt 2, Sedangkan program presentasi sudah 
sangat diperlukan untuk mendukung mata pelajaran lain. Sebaiknya, menurut 
kami SK ini dapat ditempatkan di kelas XI smt 1. 

3) Standar Kompetensi tentang internet memuat KD yang kurang memberikan 
pola pikir kreatif. KD hanya berisi materi-materi umum dan kurang 
merangsang kreatifitas siswa. Contohnya KD tentang materi pembuatan web 
tidak ada. 

4) Tidak adanya SK tentang pemrograman, sedangkan pemrograman sangat 
penting bagi siswa untuk persiapan atau bekal mengikuti OSN 
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5) Dalam pelaksanaan kurikulum TIK pada KBM banyak sekali permasalahan 
timbul, terutama pada sarana. Karena kurikulum TIK yang sekarang 
beroriented (fokus) pada komputer, beberapa masalah yang sering muncul 
antara lain  

o Jumlah Komputer yang belum mencukupi. 

o Daya listrik yang masih kurang 

o Fasilitas Akses Internet kurang maksimal 

o Bahan ajar on-line dari Dinas belum ada. 

6) Kurangnya wawsasan para pengajar tentang teknologi informasi, sehingga 
pembelajaran hanya terfokus padakomputer. 

7) Program yang digunakan umumnya tidak original, sehingga bertentangan 
dengan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). 

8) Kurikulum TIK untuk SMA baru memanfaatkan komputer yang merupakan 
bagian dari TIK sebatas “pengganti mesin tik konvensional”. Belum 
menunjukan dasar-dasar pemrograman yang merupakan inti kecanggihan 
sebuah komputer dengan teknologi canggihnya. 

9) Tidak adanya SK dan KD tentang database 

10) Tidak menunjukan adanya gradasi (kenaikan) kompetensi dari SMP ke SMA. 

11) Perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka dan perangkat lunak presentasi 
terlalu sederhana untuk siswa SMA. 

12) Tidak menunjukan adanya gradasi (kenaikan) kompetensi dari SMP ke SMA. 

13) Kata kerja untuk SK dan KD kurang menekankan ranah psikomotor, sehingga 
muatan kurikulum lebih banyak menuntut teori. 

14) Pendidikan nilai untuk menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual  (HAKI) 
harus lebih ditekankan pada larangan mengcopy/memperbanyak, mengedarkan, 
memasang (menginstall), memperjual-belikan, perangkat lunak bajakan. 

15) Pendidikan nilai untuk menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual  (HAKI) 
harus lebih ditekankan pada larangan mengcopy/memperbanyak, mengedarkan, 
memperjual-belikan, perangkat lunak bajakan. 

16) SK dan KD belum mencerminkan pendidikan TIK yang benar, karena 
pengolah kata dan pengolah angka bukan merupakan “informasi” yang 
dimaksud dalam TIK. Contoh informasi yang dimaksud dalam TIK adalah 
informasi transaksi yang tersimpan dalam komputer ATM (Anjungan Tunai 
Mandiri), Informasi yang tersimpan dalam komputer setiap Bank yang sudah 
on-line, Informasi transaksi yang tersimpan dalam komputer 
Swalayan/Supermarket, Informasi calon penumpang pesawat terbang yang 
tersimpan dalam komputer bagian penjualan tiket pesawat, dan lain-lain yang 
sejenis. Jadi Informasi yang dimaksud adalah hasil pengolahan data yang 
tersimpan dalam sebuah sistem database (Basis data). 

17) Pengenalan dasar internet untuk siswa SMA terlalu sederhana, tapi sebaiknya 
diarahkan kepada teknik rancang bangun situs web, web server, e-mail server, 
downloading dan up-loading. 

18) Pembahasan Temuan Kajian Dokumen dan Lapangan 



Naskah Akademik  Kajian Standar Isi  TIK - 2007 
  

18

 

B. Pembahasan Temuan Kajian  Dokumen dan Lapangan 

Pembahasan hasil kajian di lapangan berupa harapan, pengalaman praktisi dan saran 
dari perguruan tinggi serta kelemahan SK-KD TIK nasional yang dibandingkan 
dengan kurikulum TIK luar negeri dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

 

Hasil kajian Lapangan Hasil kajian Dokumen 

1. Perlu peningkatan kualitas SDM 
yang menguasai pengetahuan dan 
keterampilan TIK sesuai dengan 
tingkat kompetensi yang diharapkan  
pada kurikulum. 

2. Perlu penyediaan infrastruktur TIK 
yang memadai untuk 
penyelenggaraan kurikulum 

3. Urutan kurikulum antara SMP dan 
SMA harus lebih sistematis 
sehingga tidak terdapat pengulangan 
materi.  

4. Perlu adanya integrasi kurikulum 
TIK dengan kurikulum 
matapelajaran lain, yang dijadikan 
studi kasus dalam pelaksanaan 
kurikulum TIK 

5. Materi pelajaran harus berorientasi 
tidak hanya pada penggunaan TIK 
sebagai alat tapi juga sebagai 
konsep dasar dan pengembangan 
TIK itu sediri. 

6. Perlu adanya materi yang bersifat 
analisis  dari pengolah data. 

7. Perlu adanya materi databases. 

Cenderung berorientasi pada TIK 
sebagai Alat, belum secara mendasar 
memberikan konsep pengembangan 
TIK itu sendiri. 

 

 

 

 

Belum mengintegrasikan TIK dengan 
mata pelajaran yang terkait lainnya 
untuk melakukan analisis maupun 
pengembangan ide. 

 

 

 

 

Belum menerapkan konsep 
pemanfaatan TIK dalam membuat 
suatu model sebagai pemecahan 
masalah. 

 

 

Merujuk pada hasil kajian lapangan dan dokumen di atas, maka perlu dilakukan 
beberapa hal berikut : 

1. Melatih atau merekrut SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai 
dengan kompetensi yang dituntut oleh kurikulum 

2.  Perlu memprioritaskan investasi untuk infrastruktur penunjang TIK 

3. Perlu adanya perbaikan isi kurikulum sesuai dengan tuntutan pada temuan di atas 
yaitu: 

a. Penghilangan materi tumpang tindih di SMA yang sudah dipelajari di SMP. 

b. Perlu direvisi sistematika materi yang diajarkan (khususnya di SMA) 
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c. Perlu adanya reduksi/penambahan materi yang sesuai dengan tingkat 
kompetensi seperti konsep basis data dan analisis data 

4. Perlu adanya penekanan integrasi kruikulum TIK dengan Kurikulum mata 
pelajaran lainnya 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian seperti diuraikan dalam bab III di atas dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pendidikan TIK sudah saatnya ditata sedemikian rupa untuk mempersiapkan 
peserta didik di tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam menghadapi 
persaingan global. 

2. Standar isi (SK-KD) mata pelajaran TIK yang ada saat ini perlu disesuaikan 
dengan kebutuhan dan perkembangan TIK. 

3. Masih ditemukan banyak kendala dalam pelaksanaan pembelajaran TIK baik di 
jenjang SMP/MTs maupun SMA/MA. 

4. Ada kesenjangan standar isi matapelajaran TIK dalam kurikulum nasional dengan 
standar isi matapelajaran TIK di luar negeri. 

5. Ditemukan banyak kendala terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran TIK. 

6. Ada beberapa KD baik untuk jenjang SMP/MTs maupun untuk SMA/MA dapat 
digabungkan, karena bentuk KD nya masih sangat sederhana, seperti mengaktifkan 
komputer, mematikan komputer dan operating system. 

7. Kualifikasi dan kompetensi guru mata pelajaran TIK sebagian besar masih rendah. 

8. Buku teks mata pelajaran TIK yang sesuai standar isi baik kualitas maupun 
kuantitas belum memadai.  

 

B. Rekomendasi jangka pendek 

1. Perlu adanya penggabungan  beberapa KD baik di SMP maupun di SMA yang 
dapat digabungkan, karena bentuk KD nya masih sederhana, seperti mengaktifkan 
komputer, mematikan komputer dan operating system. 

2. Beberapa materi  TIK di SMP yang perlu ditambahkan yaitu: Program Presentasi, 
dan Program Pengolah Angka. 

3. Harus ada gradasi tingkat kedalaman dan tingkat keluasan isi materi pelajaran dari 
jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA. 

4. Beberapa materi TIK untuk jenjang SMA/MA perlu ditambahkan yaitu: Program 
basis data (database), bahasa pemrograman, dan desain website 

5. Rasio prosentase kompetensi TIK yang ideal adalah 20% ranah kognitif 20%, 60% 
psikomotorik, dan 20% ranah afektif. Sedangkan hasil kajian menunjukan bahwa 
kompetensi TIK baik untuk jenjang SMP/MTs maupununtuk jenjang SMA/MA 
cenderung masih banyak kompetensi untuk ranah kognitif. 

6.  Masih perlu pembenahan urutan SK-KD di SMA, khususnya di kelas awal.  

7. Rumusan Standar kompetensi dan Komptensi dasar masih menekankan pada aspek 
keterampilan (skill), belum pada pengembangan pola berpikir. Jadi perlu ada 
rumusan ulang SK dan KD untuk matapelajaran TIK. 
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8. Kemampuan guru TIK di SMP dan SMA masih bervariasi, sehingga berdampak 
kurang baik pada peserta didik. Untuk itu perlu diadakan pelatihan yang merata 
dan kontinyu, sehingga kemampuan guru meningkat dan merata. 

9. Fasilitas untuk pembelajaran TIK seperti komputer, daya listrik dan bahan ajar 
masih terbatas sehinga perlu penyediaan sarana yang memadai. 

 

C. Rekomendasi jangka panjang 

1. Perlu disediakan program studi untuk mencetak calon guru TIK di setiap Lembaga 
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). 

2. Perlu ada rekrutmen guru mata pelajaran TIK yang berkualitas. 

3. Perlu adanya peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dalam jabatan untuk 
mata pelajaran TIK. 

4. Perlu adanya sarana-prasarana mata pelajaran TIK, seperti ruang laboratorium, 
perangkat keras dan perangkat lunak TIK. 

5. Perlu adanya CPD (continuous professional development) untuk guru mata 
pelajaran TIK. 

6. Perlu adanya buku paket sesuai standar isi TIK 

7. Perlu adanya modifikasi paradigma pembelajaran TIK. 

8. Perlu adanya dukungan peraturan dan perundangan yang mendukung pelaksanaan 
pendidikan TIK di tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

9. Perlu adanya sosialisasi tentang pendidikan TIK kepada seluruh stakeholder 
(pemangku kepentingan) dan akuntabilitas (tanggung gugat) publik. 

10. Perlu adanya upaya kerjasama dengan pakar TIK dari dalam dan luar negeri. 

11. Perlu dikembangkan sistem pemantauan dan evaluasi sesuai dengan SNP 
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