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Tinjauan Mata Kuliah 
 

eranan kurikulum dalam pendidikan formal sangat strategis dan 
menentukan tercapainya tujuan pendidikan, kurikulum juga memiliki 

kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses 
pendidikan. Kurikulum menjadi penentu bagi proses pelaksanaan dan hasil-
hasil yang ingin dicapai oleh pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan 
kurikulum harus dilakukan secara saksama sehingga dalam pengembangan 
perlu dipahami pendekatan-pendekatan dan model-model pengembangan 
yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi di mana kurikulum diterapkan. 

Melalui mata kuliah Pengembangan Kurikulum Ekonomi Koperasi ini 
Anda akan memperoleh kemampuan untuk menganalisis isu-isu kebijakan 
pemerintah dalam pengembangan kurikulum yang sedang berlaku. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari mata kuliah ini maka 
pembahasan materi terbagi dalam 9 Buku Materi Pokok (BMP) yang saling 
menunjang. 
Modul 1:  Hakikat Kurikulum dan Pembelajaran. 
Modul 2: Landasan, Prinsip, dan Pendekatan dalam Pengembangan 

Kurikulum. 
Modul 3: Kerangka Dasar Kurikulum 2004. 
Modul 4: Tantangan Kurikulum dan Pembelajaran di Abad ke-21. 
Modul 5: Model Pengembangan Rencana Pembelajaran dan Perencanaan 

Kegiatan Ekstrakurikuler. 
Modul 6: Perencanaan Pembelajaran. 
Modul 7: Karakteristik Bidang Studi Pendidikan Ekonomi. 
Modul 8: Pengembangan Desain Instruksional Bidang Studi Ekonomi 

Berdasarkan Kurikulum 2004. 
Modul 9: Analisis Desain Instruksional Bidang Studi Ekonomi. 
 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu: 
1. menjelaskan hubungan kurikulum dengan pembelajaran; 
2. menjelaskan berbagai landasan, prinsip, dan pendekatan pengembangan 

kurikulum, serta langkah-langkah pengembangan kurikulum; 
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3. menjelaskan konsep dasar pengembangan kurikulum 2004/KBK 
mengikuti prinsip dasar pengembangan dan pelaksanaan kurikulum 
2004; 

4. menerapkan keterampilan life skill dan melek informasi dalam 
perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas; 

5. mengembangkan model perencanaan pembelajaran sesuai pilihannya dan 
merencanakan program ekstrakurikuler; 

6. mengembangkan silabus untuk kegiatan pembelajaran di kelas; 
7. menjelaskan karakteristik bidang studi ekonomi berdasarkan kurikulum 

2004; 
8. menyusun suatu rencana pembelajaran ekonomi; 
9. menganalisis desain instruksional berdasarkan aspek penilaian dan 

memperbaiki desain instruksional ekonomi sesuai kurikulum yang 
berlaku. 

 
Manfaat dan Relevansi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini bermanfaat bagi Anda sebagai pendidik yang harus 
mampu menganalisis kurikulum dan mampu pula pengembangan agar 
pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. 
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