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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Kurikulum 

Kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-

pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai sekarang. 

Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai 

dengan titik berat dan sudut pandang yang digunakan. Ansyar (2015: 23) 

menyatakan bahwa, “kurikulum sebagai suatu bidang studi yang dinamis, 

maka perbedaan tersebut wajar, karena konsep kurikulum berubah dan 

berkembang mengikuti perubahan zaman dan tututan kemajuan serta 

perbedaan persepsi atau pandangan filosofis”. 

Berbagai ragam konsep kurikulum bisa bersumber dari perbedaan aliran 

filsafat pendidikan bagi pendidik dan pengembang kurikulum yang terefleksi 

pada pendekatan kurikulum yang digunakan. Dengan kata lain, perbedaan 

timbul disebabkan adanya variasi pendekatan kurikulum (curriculum 

approach) yang dianut pendidik, pengembang atau pengambil kebijakan 

pendidikan. Pada pendekatan behavioral misalnya, lebih menginginkan 

kurikulum fokus pada perubahan tingkah laku individu atau peserta didik. 

Kurikulum behavioral harus logis dan bertumpu pada prinsip teknis dan 

saintifik, sehingga kurikulum perlu diformulasikan berdasarkan paradigma, 

model, dan strategi (Ornstein & Hunkins, 2013: 2). 

 



15 
 

Berbeda pula menurut pendekatan humanistik, yaitu kurikulum lebih 

mementingkan belajar kooperatif, belajar mandiri, belajar dalam kelompok 

kecil, dan tujuan tidak menjadi bagian dominan dalam kurikulum. Hal utama 

dalam kurikulum humanistik adalah kurikulum harus dapat memberdayakan 

semua potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar bisa 

mengeksplorasi dirinya menjadi seorang yang mandiri sesuai bakat, minat, 

potensi kebutuhan dan kepentingan peserta didik (Clute, 2000: 9). 

Dalam definisi kurikulum secara harfiah, berasal dari bahasa latin yaitu 

currere yang berarti berlari di lapangan pertandingan (race course). Menurut 

definisi ini, kurikulum adalah suatu “arena pertandingan” tempat individu 

“bertanding” untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai “garis 

finish” yang ditandai pemberian gelar atau ijazah (Robert S Zais dalam 

Hamalik, 2001: 16). Pengaruh definisi ini sangat besar bahkan masih bertahan 

dalam praktik pendidikan modern hampir diseluruh negara di dunia. 

Sedangkan pengertian harfiah modern terkait kurikulum mulai bergeser 

menjadi program studi (course of study). Para individu “bertanding” dengan 

mengutamakan kapasitas individual agar mampu mengaktualisasi diri di masa 

lalu, sekarang, dan masa depan. Dari hasil aktualisasi diri, para individu 

memiliki visi tertentu dalam menapaki kehidupan masa depan (William H 

Schubert dalam Ansyar, 2015: 25). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 

kurikulum sebagai suatu proses sosial untuk memaknai kurikulum sebagai 

pengalaman hidup (life experience). 
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Uraian tersebut menunjukkan makna bahwa, kurikulum berperan dalam 

memfasilitasi individu atau peserta didik sebagai upaya mengembangkan 

pengalaman hidup. Lebih lanjut Ornstein & Hunkins (2013: 8) menguraikan 

lingkup kurikulum secara luas, yaitu; Pertama, kurikulum sebagai rencana 

pembelajaran. Artinya kurikulum direncanakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, yang berisi pengalaman belajar terencana dan terprogram serta 

hasil belajar yang terbentuk dari rekonstruksi peserta didik atas pengetahuan 

yang dipelajarinya. Jadi, implementasi kurikulum harus menimbulkan 

interaksi peserta didik dengan konten kurikulum. Hasil interaksi inilah yang 

membuahkan pengetahuan yang selanjutnya ditransformasi menjadi 

pengalaman dan/atau kompetensi. Secara implisit peserta didik yang memiliki 

kompetensi berarti mempunyai keterampilan aplikatif dalam mentransformasi 

konten menjadi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. 

Sejalan dengan hal tersebut, Saylor dan Alexander (dalam Ansyar, 

2015: 27) menyatakan bahwa kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus 

dilengkapi kegiatan peserta didik untuk memahami dan mendalami secara 

mandiri materi ajar dengan atau tanpa fasilitas pendidik. Kurikulum sebagai 

rencana pembelajaran harus mencakup komponen instruksional lainnya 

seperti ruang lingkup pelajaran (scope), urutan materi pelajaran, kegiatan 

pembelajaran, strategi, metode, dan teknik pembelajaran agar proses 

pembelajaran berjalan dengan baik. Di sisi lain, kurikulum sebagai rencana 

pembelajaran lebih mengutamakan kegiatan administratif (teaching activities) 

daripada proses yang membelajarakan peserta didik. 
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Kedua, kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum sebagai hasil belajar 

menunjukkan pergeseran titik berat kurikulum dari sebagai alat (curriculum 

plans) menjadi tujuan (curriculum outcomes). Kurikulum ini berdasarkan 

asumsi bahwa hasil yang dinyatakan adalah suatu cara yang baik untuk 

menetapkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Kurikulum sebagai hasil 

belajar mengharuskan secara eksplisit dan terperinci perubahan apa saja yang 

akan dicapai oleh peserta didik. Selain itu, kurikulum harus menspesifikasi 

proses pembelajaran yang harus ditempuh peserta didik agar tujuan 

kurikulum itu tercapai secara efektif dalam menghasilkan pengalaman belajar 

yang relevan dengan tujuan. 

Menurut Wiles (2009: 3) kurikulum sebagai hasil belajar lebih fokus 

pada pencapaian suatu perubahan pada diri peserta didik, daripada mata 

pelajaran atau materi ajarnya. Implikasi praktiknya adalah kurikulum harus 

memuat bukan saja materi, tujuan kurikulum atau tujuan instruksional saja, 

tetapi juga komponen kurikulum lain seperti kegiatan belajar, susunan materi, 

metode, media atau alat bantu belajar, dan sistem evaluasi. Henderson & 

Gornik (2006: 47) menambahkan bahwa kurikulum ini lebih memosisikan 

mata pelajaran dan materi ajar sebagai alat (tools), daripada sebagai target 

kurikulum. Artinya pelaksana kurikulum harus mampu mengimplementasikan 

rancangan kurikulum, agar peserta didik memperoleh hasil belajar yang 

direncanakan (planned learning) dan menguasai kompetensi tertentu yang 

telah dirumuskan dalam kurikulum. 
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Ketiga, kurikulum sebagai konten. Menurut Doll (1995: 6) kurikulum 

sebagai konten diartikan sebagai sumber peserta didik memperoleh 

pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan sikap, sarana apresiasi, dan 

menginternalisasi nilai-nilai kehidupan. Kurikulum sebagai konten harus 

memuat dan dilengkapi kegiatan belajar peserta didik yang membelajarkan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menghindarkan kurikulum menjadi 

disfungsional, komponen materi dan kegiatan belajar harus menjadi kesatuan 

yang integral dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini penting, karena 

pembelajaran tanpa keterlibatan aktif peserta didik, menjadikan konten 

kurikulum tidak lebih hanya sebagai informasi semata, belum menjadi 

pengetahuan, pengalaman, apalagi kompetensi. 

Selain konten dan keterlibatan aktif peserta didik dalam menjadikan 

kurikulum fungsional adalah metode atau susunan materi dan kegiatan 

belajar. Seperti halnnya urutan materi, tingkat kesukaran, iklim belajar, 

strategi dan metode pembelajaran serta media, yang merupakan faktor 

penunjang dalam memfasilitasi peserta didik menguasai kompetensi tertentu. 

Erickson (2002: 86) menyatakan bahwa kurikulum sebagai konten dikaitkan 

dengan dokumen tertulis yang memuat garis besar mata pelajaran sebagai 

substansi kurikulum yang diajarkan kepada peserta didik. Kurikulum sebagai 

konten merupakan bagian dari upaya penyederhanaan masalah kurikulum 

yang begitu kompleks menjadi lebih sederhana. Hal ini bertujuan agar 

implementasi kurikulum lebih mudah dipahami. 
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Keempat, kurikulum sebagai reproduksi kultural. Kurikulum ini 

merupakan proses pendidikan yang diselenggarakan agar peserta didik 

mampu menghayati pentingnya pengetahuan, moral, sikap, dan nilai-nilai 

luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Hal ini karena kultur atau 

budaya mengandung cara berpikir, tata laku atau sikap, dan nilai-nilai luhur 

masyarakat yang mencakup pengetahuan serta kebiasaan kelompok 

masyarakat yang menjadikan satu-kesatuan sosial. Salah satu elemen penting 

dalam budaya atau kultur adalah keterampilan hidup (survival skills) untuk 

diajarkan kepada generasi penerus sebagai bekal di masa depan. Selain 

mempelajari muatan budaya tersebut, generasi penerus diharapkan dapat pula 

memelihara, meneruskan, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan luhur yang 

diwariskan oleh para pendahulu. 

Implikasi kurikulum sebagai reproduksi kultural adalah kurikulum 

harus merefleksikan kebudayaan masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, 

lembaga pendidikan melalui rancangan dan implementasi kurikulum 

berfungsi sebagai pelaksana atau sarana reproduksi ilmu pengetahuan dan 

mentransformasi nilai-nilai kebudayaan bagi generasi mendatang. Hal ini 

ditegaskan kembali oleh Ornstein & Hunkins (2013: 53) bahwa, “...agar 

kebudayaan hidup terus dan berkembang, maka kebudayaan itu harus 

senantiasa ditransfer dari orang dewasa ke anak”. Karena pada dasarnya 

praktik pendidikan membawa perbaikan kultural dan rekonstruksi sosial yang 

diperlukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan. 
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Kelima, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum sebagai 

pengalaman belajar mencakup pengertian bahwa kurikulum bukan hanya 

rancangan tertulis yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik. 

Melainkan termasuk implementasi di ruang kelas, di lingkungan sekolah, dan 

di lingkungan masyarakat, selama pengalaman itu sejalan dengan tujuan 

pendidikan. Dengan bekal pengalaman, peserta didik dapat melakukan hal-hal 

baru seperti membaca, memainkan suatu instrumen, bersosialisasi, bersikap 

positif, dan sebagainya (Wiles, 2009: 3). 

Dalam konteks pendidikan, kurikulum merupakan pengalaman 

akumulatif yang diperoleh setiap peserta didik melalui semua kegiatan dan 

lingkungan belajar yang direncanakan dan diprakarsai oleh lembaga 

pendidikan. Orientasi pengalaman dalam konsep ini menunjukkan dinamika 

pengertian kurikulum, dari sebagai rancangan tertulis berkembang menjadi 

hasil implementasi rancangan kurikulum yaitu berupa pengalaman belajar 

(learning experiences). Pengalaman belajar merupakan embrio kompetensi 

peserta didik sebagai atribut “apa atau sesuatu” yang dapat dilakukan oleh 

peserta didik. 

Sejalan dengan hal tersebut, Ansyar (2015:38) menyatakan bahwa 

kurikulum bukan hanya dokumen mati yang memuat berbagai rencana ideal 

untuk membelajarkan peserta didik. Melainkan harus diimplementasikan 

dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna, bukan hanya 

sekedar menghasilkan pengetahuan tentang “apa atau sesuatu” yang harus 

diketahui atau dihafal semata. 
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Keenam, kurikulum sebagai sistem produksi. Kurikulum ini berkisar 

pada pertimbangan tentang hasil akhir pembelajaran berupa tujuan 

instruksional yang harus dicapai peserta didik. Tujuan instruksional tersebut 

harus dinyatakan secara jelas dan tepat yang dirumuskan dalam bentuk 

tingkah laku atau keterampilan yang diinginkan dan hasilnya dinyatakan 

dalam bentuk operasional, yaitu bisa dilihat (observable) dan diukur 

(measurable). Implikasi kurikulum sebagai hasil produksi adalah pendidik 

bertindak sebagai seorang mekanik, yang tugas pokoknya melaksanakan dan 

menjaga agar kurikulum beserta semua komponen proses teknologi 

produksinya, menghasilkan luaran produk (outcomes) yang memadai melalui 

kualitas kontrol yang baik. 

Pandangan tersebut bertumpu pada teori Skinner yang dikenal sebagai 

“operant conditioning” yaitu menyatakan bahwa tugas pendidik bersifat 

mekanik, yaitu mengusahakan adanya penguatan (enforcement) berupa 

stimulus agar peserta didik secara otomatis bertingkah laku akhir seperti yang 

diinginkan kurikulum (Schunk, 2012: 120). 

Ornstein & Hunkins (2013: 41) kembali menegaskan bahwa kurikulum 

sebagai sistem produksi menjadikan belajar bersifat linear dan mekanistik, 

sedangkan peserta didik dianggap sebagai suatu benda mekanik yang dapat 

dikondisikan untuk menghasilkan pembelajaran secara otomatik. Dengan 

demikian peserta didik direduksi menjadi suatu sistem respons mekanistik, 

dan oleh karena itu, kurikulum dianggap sebagai proses belajar yang hasilnya 

harus dapat diukur dan diamati. 
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Berdasarkan tinjauan konsep-konsep kurikulum di atas, peneliti dalam 

mengembangkan desain kurikulum bidang kemaritiman merujuk pada konsep 

kurikulum sebagai pengalaman belajar. Meskipun setiap konsep kurikulum 

memiliki kekurangan dan kelebihan, akan tetapi konsep kurikulum sebagai 

pengalaman belajar lebih mudah dipahami dan lebih tepat sebagai acuan 

pengembangan desain kurikulum bidang kemaritiman. 

Konsep kurikulum sebagai pengalaman belajar, menegaskan bahwa 

kurikulum harus diimplementasikan dengan memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna. Pengalaman belajar bukan hanya sekedar mengetahui atau 

menghafal pengetahuan semata, melainkan merupakan embrio kompetensi 

berupa pengetahuan dan keterampilan peserta didik sebagai atribut “apa atau 

sesuatu” yang harus dikuasai dan dapat dilakukan oleh peserta didik. 

2. Model Desain Kurikulum. 

Menurut Brown & Green (2016: 4) bahwa desain kurikulum merupakan 

perencanaan tentang cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan. Sedangkan Richey, dkk (2011: 2) memandang lebih luas bahwa 

desain kurikulum merupakan serangkaian proses sistematis dan reflektif 

dalam menerjemahkan prinsip pembelajaran pada rancangan pembelajaran 

yang mencakup materi, kegiatan belajar, sumber belajar dan sistem evaluasi. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain merupakan 

proses perencanaan dan pengembangan kurikulum yang memuat suatu 

konsep berdasarkan teori dan prinsip operasional desain, sebagai pedoman 

pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
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Menurut Murray Print (dalam Ansyar, 2015: 287), desain kurikulum 

diartikan sebagai pemaparan komponen kurikulum dan bagaimana komponen 

tersebut saling terkait. Desain menjadi hal yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan teori, sebab teori tersebut merangkum secara efektif dan 

efisien terhadap sekumpulan data dan fenomena yang kompleks untuk 

disajikan secara sederhana sehingga mudah dipahami. Berikut dikemukakan 

beberapa model desain kurikulum, diantaranya; a) desain kurikulum subject 

academic; b) desain kurikulum kompetensi atau teknologi; c) desain 

kurikulum humanistik; dan d) desain kurikulum rekontruksi sosial. 

a) Desain Kurikulum Subject Academic. 

Desain kurikulum subject academic, didasarkan pada sistematika 

disiplin ilmu. Dalam proses pengembangannya dilakukan dengan cara 

menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran apa yang harus dipelajari oleh 

peserta didik. Materi ilmu yang telah dikembangkan oleh para ahli 

kemudian diorganisasikan secara sistematis sesuai dengan tujuan 

pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik. Tujuan desain 

kurikulum subject academic adalah memberikan pengetahuan yang 

sistematis, logis, dan solid (Muhaimin, 2005: 140). 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, desain kurikulum subject 

academic tidak hanya menekankan pada isi materi pelajaran semata, 

melainkan memperhatikan juga proses belajar. Sukmadinata (2000: 72) 

menyatakan, ada tiga pendekatan dalam pengembangan desain kurikulum 

subject academic, yaitu; 1) pendekatan struktur pengetahuan, peserta didik 
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tidak hanya menghafal, tetapi belajar bagaimana memperoleh materi 

pelajaran dan mengujinya berdasarkan fakta-fakta; 2) studi bersifat 

integratif, merupakan respons terhadap kebuuhan masyarakat yang 

menuntut suatu pengetahuan yang lebih komprehensif dan terpadu; dan 3) 

materi yang diajarkan tetap menekankan kegiatan belajar dalam bentuk 

menulis, membaca, dan memecahkan masalah-masalah sistematis. 

b) Desain Kurikulum Kompetensi atau Teknologi. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dibidang pendidikan berkembang juga teknologi pendidikan. Aliran ini 

ada persamaanya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi 

kurikulum namun bukan diarahkan untuk pengelolaan ilmu, melainkan 

diarahkan pada penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi yang luas atau 

umum diuraikan menjadi kompetensi yang lebih spesifik dan akhinya 

menjadi perilaku-perilaku yang dapat diukur dan diamati. 

Desain kurikulum kompetensi atau teknologi bertolak dari analisis 

kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

direncanakan. Menurut Muhaimin (2005: 146) bahwa desain kurikulum 

kompetensi atau teknologi menggunakan pendekatan sistem dalam 

menganalisis masalah belajar, merencanakan, mengelola, melaksanakan, 

dan mengevaluasinya. 

Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum 

terbagi dalam dua bentuk, yaitu perangkat lunak (software) dan perangkat 

keras (hardware). Penerapan teknologi perangkat keras dikenal dengan 
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teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak dikenal 

dengan teknologi sistem. Berikut diuraikan penerapan teknologi dalam 

praktek kurikulum, yaitu; 1) teknologi sistem, artinya pembelajaran tidak 

harus membutuhkan alat dan media, melainkan pembelajaran disusun 

secara sistematis dan komprehensif; dan 2) teknologi alat, yaitu kegiatan 

pembelajaran ditunjang dengan pemanfaatan media, alat, dan kawasan 

teknologi pedidikan. 

c) Desain Kurikulum Humanistik. 

Desain kurikulum humanistik bertolak dari ide memanusiakan 

manusia. Penciptaan konsteks yang memberikan peluang terhadap 

manusia untuk menjadi individu yang lebih humanis sekaligus bertujuan 

mempertinggi harkat dan martabat manusia. Praktek kurikulum humanistik 

menekankan bahwa peserta didik memiliki potensi, kemampuan, dan 

kekuatan untuk berkembang. Sehingga peran kurikulum tidak hanya 

mengarahkan pada peningkatan kemampuan intelektual, tetapi juga segi 

sosial dan afektif (emosi, sikap, dan nilai). Pada ranah evaluasi, kurikulum 

ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Hal ini merupakan dasar 

filosofis, dasar teori, dasar evaluasi dan dasar pengembangan program 

pendidikan yang sesuai dengan nilai humanisme (Muhaimin, 2005: 156). 

Menurut Sukmadinata (2000: 74), kurikulum humanistik memiliki 

karakteristik sebagai berikut; 1) kurikulum humanistik menekankan 

adanya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran; 2) integrasi 

melalui partisipasi dalam kegiatan pembelajaran mendorong terjadinya 
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interaksi antar peserta didik; 3) relevansi, konten kurikulum relevan 

dengan kebutuhan, minat, dan kepentingan peserta didik karena 

disesuaikan dengan tumbuh kembang peserta didik; 4) pribadi peserta 

didik, kurikulum humanistik memberikan tempat utama pada kepribadian 

peserta didik; dan 5) kurikulum humanistik bertujuan mengembangkan 

pribadi peserta didik yang utuh dan serasi, baik dalam dirinya maupun 

dengan lingkungannya secara menyeluruh. 

d) Desain Kurikulum Rekontruksi Sosial. 

Desain kurikulum rekontruksi sosial bertolak dari persoalan yang 

dihadapi oleh masyarakat. Menurut Sukmadinata (2000: 77), kurikulum 

rekontruksi sosial diarahkan untuk memaksimalkan keberadaan ilmu dan 

teknologi, serta bekerja secara kooperatif sebagai upaya merumuskan 

pemecahan masalah dalam kehidupan masyarakat menuju pembentukan 

masyarakat yang lebih baik.  

Kurikulum rekontruksi sosial selain menekankan isi atau konten 

pembelajaran, desain kurikulum ini juga mengutamakan proses pendidikan 

dan pengalaman belajar. Desain kurikulum rekontruksi sosial menyatakan 

bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya 

senantiasa membutuhkan manusia lain, selain hidup bersama, yaitu 

berinteraksi dan bekerja sama. 

Dalam kurikulum rekontruksi sosial, bahwa belajar tidak hanya 

secara individu, tetapi juga kegiatan belajar yang dilakukan secara 

bersama, kerja sama, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Tujuan 



27 
 

utama kurikulum rekontruksi sosial adalah menghadapkan para peserta 

didik pada tantangan, hambatan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat 

guna merumuskan dan berupaya memecahkan persoalan tersebut. 

Tantangan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat merupakan bagian 

dari bidang garapan ilmu sosial, yang harus dikaitkan dengan bidang-

bidang ilmu lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, kebudayaan, 

estetika, bahkan pengetahuan alam, dan matematika. 

Berdasarkan tinjauan desain-desain kurikulum di atas, peneliti lebih 

condong atau mengacu pada desain kurikulum rekontruksi sosial. Hal ini 

karena dalam penelitian pengembangan desain kurikulum ini diarahkan 

untuk menjawab dan memecahkan persoalan sosial masyarakat. Selain itu 

desain kurikulum rekontruksi sosial tidak hanya menekankan isi atau 

konten kurikulum, melainkan juga mengutamakan proses penyampaian 

pengalaman belajar. 

3. Model Pengembangan Kurikulum. 

Model pengembangan kurikulum merupakan gambaran atas elemen-

elemen kurikulum, hubungan antar elemen, serta proses pengembangan dan 

implementasi kurikulum. Pengembangan kurikulum berkisar pada 

pengembangan aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan peserta 

didik. Dalam proses pengembangan kurikulum harus dilakukan secara akurat 

dan terseleksi serta memiliki tingkat relevansi yang kuat dengan kepentingan 

peserta didik. Maka dalam merealisasikannya, diperlukan suatu model 

pengembangan kurikulum dengan desain yang tepat. 
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Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada faktor-faktor yang 

konstan sehingga ulasan mengenai model-model yang diterapkan dapat 

dilakukan secara konsisten. Faktor-faktor konstan yang dimaksud dalam 

model pengembangan kurikulum harus didasarkan pada tujuan, bahan 

pelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi yang tergambarkan dalam proses 

pengembangan tersebut. Berikut diuraikan model pengembangan kurikulum. 

a) Model Bobbit dan Charters. 

Menurut model ini pengembangan kurikulum bertujuan untuk 

menemukan kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian kehidupan yang 

baik bagi peserta didik seperti kemampuan personal yang berkualitas, 

sehingga peserta didik bisa fungsional di masyarakat. Lebih lanjut Franklin 

Bobbit (Ornstein & Hunkins, 2013: 180) menegaskan bahwa tujuan 

pendidikan harus dijabarkan dari hasil analisis terkait kegiatan aktual dan 

pengalaman kehidupan masyarakat, sehingga kompetensi yang diperoleh 

dapat digunakan peserta didik dalam kehidupannya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Werrett Charters (Ornstein & Hunkins, 

2013: 181) mengungkapkan bahwa perubahan kurikulum selalu didahului 

modifikasi konsep tentang tujuan pendidikan. Tujuan yang ideal 

memengaruhi seleksi konten dan pengalaman peserta didik di sekolah. 

Lebih lanjut Charters merumuskan empat langkah kontruksi atau prosedur 

pengembangan kurikulum; (1) seleksi objektif, (2) memilah kegiatan yang 

ideal, (3) menganalisis untuk menentukan batas setiap unit kegiatan, dan 

(4) menentukan metode pencapaiannya. 
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Bobbit dan Charters (Ornstein & Hunkins, 2013: 181) menyatakan 

bahwa pengembangan kurikulum yang efektif merupakan proses yang 

menghasilkan program pendidikan yang bermakna. Kaitan antara tujuan 

kurikulum, objek atau konten kurikulum, dan kegiatan belajar haruslah 

berjalan seimbang dan setara. Hal ini karena seleksi tujuan sebagai suatu 

proses ilmiah, sedangkan seleksi objek atau konten dan kegiatan belajar 

merupakan proses empiris dan ilmiah. Dengan demikian, pelaksanaan 

kurikulum dalam bentuk kegiatan belajar dapat direncanakan, diteliti, dan 

dievaluasi secara sistemik. Sehingga kurikulum dapat selalu 

dikembangkan menuju optimalisasi pembelajaran yang relevan dengan 

capaian tujuan pendidikan. 

b) Model Ralph Tyler. 

Model ini dikenal sebagai objectives model, rational, behavioral, 

atau means-end model. Ralph Tyler (Brady & Kennedy, 2013: 162), 

merumuskan prosedur pengembangan kurikulum berdasarkan jawaban atas 

empat pertanyaan prinsip, yaitu; 1) apa tujuan pendidikan yang harus 

dicapai?; 2) pengalaman belajar apa yang harus dimiliki peserta didik agar 

tujuan tersebut tercapai?; 3) bagaimana pengalaman itu disusun agar 

efektif?; dan 4) bagaimana mengevaluasi untuk mengetahui efektivitas 

kurikulum yang dikembangkan?. 

Penjabaran terkait empat prinsip prosedur pengembangan tersebut 

diuraikan oleh Ornstein & Hunkins (2013: 181) sebagai berikut, prinsip 

pertama tentang tujuan yang hendak dicapai. Tujuan merupakan sasaran 
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umum pendidikan yang berasal dari hasil identifikasi mata pelajaran, 

perkembangan peserta didik, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian data 

tersebut disaring melalui filsafat, psikologi belajar, dan hakikat masyarakat 

yang menghasilkan tujuan instruksional. 

Prinsip kedua, tentang pengalaman belajar. Kurikulum bukan hanya 

fokus pada pembelajaran konten atau materi, tetapi pada upaya untuk 

menghasilkan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik agar 

tujuan tercapai. Artinya kurikulum tidak hanya fokus pada pembelajaran 

konten saja, tetapi disertai kegiatan peserta didik untuk mentransformasi 

konten menjadi pengalaman belajar. 

Prinsip ketiga, organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar 

disusun secara sistematis untuk memperoleh efek akumulatif yang 

maksimal. Hal ini karena organisasi semua elemen berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas dan efisiensi pembelajaran dan tingkat perubahan yang 

dialami peserta didik. Elemen kurikulum yang dimaksud mencakup 

pengetahuan, konsep, ide, nilai, dan keterampilan. Semua elemen tersebut 

harus disusun seacra sistematis agar efektivitas kurikulum tercapai. 

Prinsip keempat tentang evaluasi rancangan kurikulum dan 

implementasinya di sekolah. Evaluasi berperan dalam upaya mengetahui 

tingkat keberhasilan kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Jika hasil 

menunjukkan efektivitas kurikulum yang signifikan, desain tersebut 

dilanjutkan, tetapi jika tidak efektif, perlu ditetapkan strategi perbaikan 

kurikulum dan pelaksanaanya. 
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c) Model Hilda Taba: Grassroots Rationale.  

Taba dalam (Ornstein & Hunkins, 2013: 182) mengungkapkan, 

bahwa prosedur pengembangan kurikulum haruslah mempertimbangkan 

dua muatan kurikuler, yaitu; 1) konten, yang merupakan organisasi logis 

kurikulum; dan 2) individu atau peserta didik, yang merupakan organisasi 

psikologis kurikulum. Kurikulum terdiri atas elemen penting, yaitu seleksi 

dan organisasi konten kurikulum yang berimplikasi atau manifestasi pada 

pola pembelajaran, termasuk evaluasi hasil belajar. 

Menurut Ornstein & Hunkins (2013: 182) prosedur pengembangan 

kurikulum model ini terdiri atas tujuh langkah utama, yaitu; 1) diagnosis 

atau mengidentifikasi kebutuhan peserta didik; 2) menspesifikasi objek 

atau tujuan kurikulum; 3) seleksi konten kurikulum; 4) mengorganisasi 

konten kurikulum ke dalam urutan yang tepat berdasarkan tingkat 

kematangan, prestasi akademik, bakat, dan minat peserta didik; 5) seleksi 

pengalaman belajar dengan merumuskan metode instruksional yang tepat 

bagi karakteristik peserta didik; 6) organisasi kegiatan pembelajaran; dan 

(7) menentukan prosedur dan metode evaluasi yang bertujuan untuk 

mengetahui ketercapaian objek. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa prosedur pengembangan kurikulum ini bisa dikategorikan dalam 

merefleksikan desain kurikulum yang berasal dari akar rumput pendidikan, 

yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. 
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d) Model Backward-Design.  

Ornstein & Hunkins, (2013: 182) mengungkapkan bahwa model ini 

dikembangkan dengan dua tahap utama. Tahap pertama, yaitu statemen 

tentang hasil yang diinginkan. Apa yang ingin dicapai?. Apa yang harus 

diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik?. Nilai dan sikap apa 

yang harus dianut peserta didik?. Keterampilan dan kemampuan apa yang 

harus dikuasai dan dilakukan peserta didik?. Pada tahap ini harus 

diidentifikasi mengenai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar 

konten nasional, daerah, dan lokal serta seleksi konten yang relevan 

dengan pencapaian tujuan pendidikan. 

Pada tahap kedua, bagaimana kurikulum akan dievaluasi setelah 

diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian peserta didik dalam proses pembelajaran. Beberapa metode 

yang bisa dipakai dalam metode evaluasi ini antara lain, cek informal, 

observasi peserta didik, dialog dengan peserta didik, kuis atau tes, dan 

tugas proyek (Ornstein & Hunkins, 2013: 183). 

e) Model Deckler Walker. 

Deckler Walker berpendapat (Idi, 2013: 192) bahwa, pengembang 

kurikulum harus mengikuti pendekatan yang telah ditentukan dari urutan 

yang rasional dari elemen-elemen kurikulum. Hal ini berasal dari analisis 

Walker terhadap laporan proyek kurikulum serta partisipasinya dalam 

proyek pengembangan kurikulum kesenian. Analisis Walker menguraikan 

apa yang telah dilihat sebagai model alami dalam proses kurikulum. 
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Berikut disajikan model pengembangan kurikulum versi Walker; 

 Belief       theories   conceptions   point of view     aims,      objectives 

 

 

 
(applying them to practical situations arguing about, accepting, refusing, 

changing, adapting) 
 
 

 
Gambar 4. Model Pengembangan Kurikulum Deckler Walker 

 
Pada langkah pertama, Walker menjelaskan bahwa tahapan platfom 

diorganisasikan dalam bentuk serangkaian ide, preferensi, pendapat, 

keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki kurikulum. Aspek-aspek tersebut 

memang tidak didefiniskan secara jelas, melainkan membentuk dasar atau 

landasan dalam merumuskan kurikulum oleh pengembang kurikulum. 

Gambar di atas menunjukkan hubungan yang kuat antara langkah pertama 

dengan langkah-langkah berikutnya. 

Lebih lanjut Walker menjelaskan bahwa pengembang kurikulum 

tidak memulai tugas dalam keadaan kosong. Ide-ide, nilai-nilai, konsepsi, 

dan hal-hal lain yang pengembang kurikulum gunakan untuk proses 

pengembangan kurikulum mengindikasikan adanya rencana atau gambaran 

dan perlakuan sebagai dasar pengembangan kurikulum. 

Pada fase deliberasi, Walker berpendapat bahwa fase ini merupakan 

tahapan yang memerlukan pertimbangan mendalam. Pengembang 

kurikulum mempertahankan pernyataan platfom yang telah dirumuskan 

Platform 

Deliberation 

Curriculum Design 
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dan menekankan pada ide-ide yang ada. Berbagai langkah ini memberikan 

suatu situasi ketika pengembang juga berusaha menjelaskan ide-ide dan 

mencapai suatu konsensus. 

Fase terakhir model pengembangan kurikulum ini yaitu desain. 

Pengembang kurikulum membuat keputusan tentang berbagai komponen 

proses atau elemen-elemen. Keputusan akan dicapai setelah ada diskusi 

mendalam, kemudian direkam dan menjadi basis data untuk dokumen 

kurikulum atau materi kurikulum yang lebih spesifik. 

f) Model D.K Wheeler atau Curriculum Process.  

Idi (2013: 185) menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan 

Wheeler dalam mengembangkan kurikulum pada dasarnya memiliki 

bentuk rasional. Wheeler merumuskan lima langkah atau prosedur 

pengembangan yang saling keterkaitan dalam proses kurikulum. Lima 

langkah tersebut, jika dikembangkan dengan logis dan temporer akan 

menghasilkan suatu kurikulum yang efektif.  

Langkah-langkah pengembangan kurikulum tersebut adalah sebagai 

berikut; 1) merumuskan tujuan dan sasaran kurikulum; 2) merumuskan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan; 3) merumuskan konten 

kurikulum; 4) pengorganisasian dan integrasi pengalaman belajar dengan 

konten kurikulum yang berkenaan pada proses pembelajaran; dan 5) 

merumuskan teknik evaluasi sebagai instrumen mengukur tingkat 

ketercapain tujuan kurikulum. Berikut disajikan gambar tahapan 

pengembangan kurikulum berdasarkan model D.K Wheeler. 
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Gambar 5. Model Pengembangan Kurikulum D.K Wheeler 

Kontribusi model D.K Wheeler (curriculum process) terhadap 

pengembangan kurikulum adalah penekanannya terhadap hakikat dari 

komponen kurikulum. Model pengembangan kurikulum D.K Wheeler ini, 

tampak lebih sederhana dan sistematis. Berdasarkan gambar di atas, 

memberikan indikasi bahwa langkah-langkah dalam pengembangan 

kurikulum yang bersifat berkelanjutan tersebut, memiliki makna bahwa 

model ini lebih responsif terhadap perubahan-perubahan pendidikan. 

Dengan demikian, model pengembangan kurikulum D.K Wheeler mampu 

merespons dan menjawab tantangan perubahan zaman, perkembangan 

ilmu dan teknologi, serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

Dalam konteks penelitian ini, upaya pengembangan kurikulum 

bidang kemaritiman harus memperhatikan dengan cermat baik desain 

kurikulum maupun model pengembangan kurikulum yang tepat sebagai 

pedoman pengembangan. Hal ini karena berkaitan langsung dengan tujuan  

dan sasaran kurikulum yang hendak dicapai. Kurikulum semestinya tidak 
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cukup hanya menjawab kebutuhan peserta didik, masyarakat, atau 

kepentingan nasional, melainkan juga harus mengembangkan potensi 

peserta didik dan lingkungan. 

Berdasarkan tinjauan model-model pengembangan kurikulum di 

atas, peneliti merujuk dan mengacu pada model pengembangan kurikulum 

D.K. Wheeler. Meskipun setiap model pengembangan kurikulum memiliki 

kekurangan dan kelebihan, akan tetapi model pengembangan kurikulum 

D.K. Wheeler lebih sistematis dan mudah digunakan dalam suatu 

rancangan desain kurikulum. Oleh karena itu, peneliti mengacu pada 

model pengembangan kurikulum D.K. Wheeler dalam pengembangan 

desain kurikulum bidang kemaritiman. 

Berikut langkah-langkah pengembangan desain kurikulum bidang 

kemaritiman berdasarkan model pengembangan kurikulum D.K. Wheeler; 

a) merumuskan tujuan dan sasaran kurikulum; b) merumuskan pengalaman 

belajar; c) merumuskan konten kurikulum; d) pengorganisasian 

pengalaman belajar dengan konten kurikulum; dan e) merumuskan teknik 

evaluasi sebagai instrumen mengukur tingkat ketercapain tujuan 

kurikulum. Proses pengembangan desain kurikulum yang akan dilakukan 

peneliti, diharapkan dapat terencana dan berjalan dengan baik serta 

memperoleh hasil yang tepat. Sehingga dengan suatu perencanaan yang 

baik, maka akan diperoleh hasil pengembangan yang baik pula, dalam 

menghasilkan suatu produk pendidikan berupa desain kurikulum bidang 

kemaritiman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat maritim. 
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4. Sosio-kultur Masyarakat Maritim. 

Sosio-kultur masyarakat maritim tidak bisa dilepaskan dengan mata 

pencaharian mayoritas masyarakat setempat sebagai nelayan. Kehidupan 

masyarakat nelayan yang sebagian besar waktunya digunakan untuk kegiatan 

melaut merupakan fenomena yang dominan. Sosio-kutur masyarakat nelayan 

sangat tampak melalui cara pandang masyarakat nelayan terkait erat dengan 

lingkungan atau alam dimana mereka hidup. Artinya kehidupan yang ada dan 

dikembangkan tidak jauh dari latar belakang kehidupan sehari-hari sebagai 

nelayan, petambak, dan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan 

pengolahan sumber daya alam di kawasan pesisir. 

Masyarakat maritim yang merupakan kelompok masyarakat yang 

bertempat tinggal di kawasan pesisir memiliki karakter dan ciri khas yang 

berbeda dalam suatu struktur sosial masyarakat. Internalisasi norma dan nilai 

dalam kehidupan masyarakat maritim menjadikan sebuah bentuk masyarakat 

yang terlatih untuk hidup bersama dengan alam atau lingkungan serta 

menimbulkan berbagai persepsi dan pandangan yang luas bagi kehidupan 

masyarakat maritim dalam menghadapi berbagai macam kondisi sosial yang 

terjadi, seperti tantangan dan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, 

kesehatan, dan lainnya (Satria, 2009: 30). 

Kusnadi (2010: 6) mengungkapkan bahwa, terdapat ciri-ciri perilaku 

sosial dalam masyarakat pesisir, yaitu; 1) memiliki etos kerja yang tinggi 

dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidup; 2) kompetitif dan 

mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan; 3) memberi 
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apresiasi tinggi pada prestasi dan menghargai keahlian; 4) sifat terbuka dan 

ekspresif, sehingga terlihat cenderung kasar; 5) solidaritas sosial yang kuat 

dalam menghadapi ancaman bersama serta membantu sesama ketika 

menghadapi musibah; 6) kemampuan adaptasi dan bertahan hidup yang 

tinggi; 7) bergaya hidup konsumtif; 8) demonstratif dalam harta benda (harta 

miliknya) sebagai manifestasi keberhasilan hidup; 9) “agamis” dengan 

sentimen keagamaan yang tinggi; dan 10) temperamental, khusunya jika 

terkait dengan harga diri. 

Kondisi sosio-kultur pada masyarakat maritim tersebut, menjadi 

pertimbangan penting untuk menentukan langkah yang tepat dalam rangka 

pengembangan kurikulum bidang kemaritiman. Maka dari itu diperlukan 

pemahaman dan kemampuan yang komprehensif untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dan tantangan sekaligus mengembangkan potensi sumber daya 

alam maupun sumber daya manusia yang ada pada masyarakat maritim. Hal 

ini harus dilakukan secara cermat, sehingga kebertiramaan bagi masyarakat 

maritim bernilai positif. 

Dalam pengembangan kurikulum bidang kemaritiman harus menggali 

nilai-nilai sosio-kultural dan ekonomi yang ada pada mayarakat maritim. 

Melalui pengembangan kurikulum bidang kemaritiman ini diharapkan 

mampu menghadirkan suasana peserta didik sebagai subjek belajar untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar dari proses pembelajaran 

yang dialami dan berlangsung secara nyata sebagai bekal keterampilan untuk 

menjalani kehidupan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai upaya pengembangan sumber daya manusia dibidang 

kemaritiman telah banyak dilakukan. Sebagian besar hasil penelitian tersebut 

mengungkapkan perlunya keterlibatan sektor pendidikan baik dalam praktik 

pembelajaran kurikuler maupun kegiatan nonkurikuler untuk memberikan muatan 

pengetahuan tentang wawasan kemaritiman. Pratama (2006: 8) dalam 

penelitiannya, mengemukakan bahwa dalam mengembangkan sumber daya 

manusia untuk percepatan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah 

selayaknya memasukkan muatan wawasan kemaritiman ke dalam kurikulum, 

sehingga peserta didik tidak asing dengan lingkungan dimana mereka tinggal. 

Menurut Krisdiyanto dan Bandono (2011: 51) dalam artikel ilmiahnya yang 

berjudul “Urgensi Pendidikan Kemaritiman dalam Kurikulum Nasional”, 

menyatakan bahwa memasukkan pendidikan kemaritiman dalam kurikulum 

pendidikan nasional pada semua level satuan pendidikan merupakan langkah yang 

tepat dalam mengatasi rendahnya semangat dan jiwa maritim bangsa Indonesia. 

Pendidikan kemaritiman mampu membangun sikap serta wawasan peserta didik 

terhadap kondisi geografis Indonesia sebagai bangsa maritim. Dengan demikian 

wawasan dan pemahaman tentang dunia maritim perlu diajarkan sejak dini kepada 

peserta didik terutama melalui jalur pendidikan formal. 

Sejalan dengan hal tersebut Sampono (2015: 15) dalam artikel ilmiahnya, 

yang berjudul “Implementasi Kurikulum Kebaharian dalam Sistem Pendidikan 

Nasional”, menyebut bahwa dalam implementasi kurikulum berbasis kemaritiman 

diperlukan perubahan pola pikir secara bertahap melalui rekayasa sosial. Bahwa 
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kurikulum berbasis kemaritiman mencerminkan kebutuhan masyarakat terutama 

pada wilayah pesisir, mengingat luas wilayah Indonesia 70% dalam bentuk lautan. 

Sehingga diperlukan penataan konsep kurikulum yang tepat dalam menangani 

potensi wilayah sekaligus mengembangkan sumber daya manusia. 

Pentury (2015: 8) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Peran Perguruan 

Tinggi dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim yang Kuat”, 

menegaskan bahwa dalam mendorong kualitas sumber daya manusia pada 

kawasan pesisir harus mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang 

berkeadilan bagi masyarakat pesisir dalam memperoleh pendidikan yang bermutu 

dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan 

kesejahteraan. Serta diperlukan penataan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosio-kultur masyarakat. Artinya 

terobosan semacam ini perlu adanya penyesuaian kurikulum pendidikan. 

Menurut Idi (2013: 123) dalam upaya pengembangan kurikulum yang 

berbasis pada kebutuhan masyarakat, sekurang-kurangnya perlu mengakomodasi 

secara sistematis dalam dimensi-dimensi pengembangan peserta didik. Pertama, 

pengembangan individu yaitu kesadaran beragama, kesehatan jasmani dan mental, 

integritas moral, pengajaran kultural, dan rekreasi. Kedua, pengembangan cara 

berpikir yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh dan 

menyampaikan informasi. Ketiga, penyebaran nilai dan moral bangsa yaitu 

kerjasama, toleransi, kesadaran akan hak dan kewajiban, patriotisme, dan 

solidaritas nasional. Keempat, pemenuhan kebutuhan sosial, yaitu bimbingan, 

latihan, penempatan, dan keterampilan mengerjakan sesuatu secara mandiri. 
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Sejalan dengan hal tersebut Fitroh (2011: 6) dalam artikel ilmiahnya yang 

berjudul “Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Pencapaian”, 

menegaskan bahwa dalam pengembangan kurikulum diperlukan riset lapangan 

dan refleksi pengalaman bersama para pendidik dan peserta didik. Hal ini karena 

pengembangan kurikulum yang berbasis sosiologi-kritis harus didukung dengan 

strategi pembelajaran yang inovatif sebagai upaya menanamkan kejujuran, 

kemerdekaan, dan kemandirian. 

 

C. Kerangka Pikir 

Pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan nasional, mempunyai 

visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 

yang terdidik sehingga mampu bekerjasama dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang senantiasa berubah. Oleh karena itu, proses pendidikan semestinya 

untuk memahami nilai-nilai kehidupan di lingkungan peserta didik, belajar dari 

pengalaman, dan terlibat dalam masyarakat. Bukan sebaliknya, terkungkung oleh 

formalisasi pendidikan dan mempelajari suatu persoalan yang justru anti realitas 

kehidupan. Sariono (2013: 2) menegaskan bahwa, keberadaaan kurikulum sebagai 

salah satu komponen pendidikan berperan menyiapkan peserta didik dalam 

menghadapi tantangan dan kebutuhan di masa depan. Kurikulum tidak cukup 

hanya mengarahkan peserta didik pada penguasaan materi pembelajaran (content 

oriented), tetapi perlu dikembangkan dengan berorientasi kepada kehidupan 

peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Kebijakan penguatan wilayah kemaritiman yang digagas pemerintah melalui 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terutama pada sektor pendidikan, 

menunjukkan adanya perhatian yang serius terhadap peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Kebijakan penguatan wilayah kemaritiman tersebut, meliputi; 

pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi bidang maritim dan 

kelautan. Hal ini menjadi momentum yang tepat untuk mengembangkan 

kurikulum bidang kemaritiman sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dan sumber daya alam. 

Pengembangan desain kurikulum bidang kemaritiman yang berorientasi 

pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat maritim menjadi suatu hal yang 

penting untuk mengakomodir potensi peserta didik dan lingkungan. 

Pengembangan desain kurikulum bidang kemaritiman harus memperhatikan 

tujuan pendidikan nasional, tahap perkembangan peserta didik dan kesesuainnya 

dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan 

teknologi serta kebudayaan. 

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada persoalan potret atau kondisi 

kehidupan masyarakat maritim terutama pada sektor pendidikan dan desain 

kurikulum pendidikan bidang kemaritiman di wilayah pesisir pantai Jepara. Potret 

kehidupan masyarakata maritim pada sektor pendidikan perlu diteliti sebagai 

penelitian pendahuluan, karena ini adalah bagian pijakan penting dalam menyusun 

desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat maritim sekaligus 

memperhatikan sosio-kultur masyarakat.  
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Dengan memahami potret pendidikan masyarakat maritim secara mendalam 

dan komprehensif, maka pengembangan desain kurikulum bidang kemaritiman 

diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan konteks 

sosio-kultur masyarakat. Selain itu, desain kurikulum bidang kemaritiman juga 

diarahkan untuk mengakomodir kepentingan peserta didik dalam memahami nilai-

nilai kehidupan, membekali kecakapan hidup berdasar potensi lingkungan, 

memfasilitasi belajar dari pengalaman, dan terlibat dalam realitas masyarakat. 

Berikut disajikan bagan alur kerangka pikir dalam penelitian ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

Gambar 6. Bagan Alur Kerangka Pikir 

Indonesia sebagai Negara Maritim 

Peningkatan Sumber Daya 
Manusia 

Pemanfaatan Potensi Sumber 
Daya Maritim 

Sosio-kultur Masyarakat 
Maritim 

Potret Pendidikan Masyarakat 
Maritim 

Kebutuhan Masyarakat 
Maritim 

Desain Kurikulum Bidang 
Kemaritiman 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berikut diuraikan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian 

pengembangan desain kurikulum bidang kemaritiman, diantaranya; 

1. Potret pendidikan masyarakat maritim di wilayah pesisir pantai Jepara. 

a) Bagaimana profil masyarakat maritim di Desa Kedungmalang 

Kabupaten Jepara? 

b) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Kedungmalang 

terhadap layanan pendidikan? 

c) Bagaimana pandangan atau aspirasi masyarakat Desa Kedungmalang 

terhadap praktik pendidikan? 

2. Desain kurikulum bidang kemaritiman yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat maritim di wilayah pesisir pantai Jepara. 

a) Bagaimana prinsip pengembangan kurikulum bidang kemaritiman? 

b) Bagaimana indikator rumusan desain kurikulum bidang kemaritiman? 

c) Bagaimana landasan, tujuan, pengalaman belajar, konten, organisasi  

pengalaman belajar, dan evaluasi kurikulum bidang kemaritiman? 

 

 

 

 

 

 

 


