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Kata Pengantar 

 

Energi merupakan masalah mendunia, tentunya hal ini juga 

untuk Indonesia. Masalah energi tidak bisa diselesaikan secara 

mendadak. Perlu pemikiran yang mendalam, persiapan jangka panjang 

untuk mengantisipasi kekurangan energi di masa-masa yang akan 

datang. Pada masa lalu pemanfaatan bahan alam sebagai bahan dasar 

energi tidak menjadi persoalan karena alam memang menyediakan itu 

dan populasi penduduk masih sedikit serta kebutuhan energi belum 

banyak. Saat ini kondisi sangat berubah dengan kondisi yang ada saat 

ini tidak memungkinkan melakukan hal tersebut sehingga perlu 

mencari energi alternatif terutama yang terbarukan. Buku putih Ristek 

mencantunkan masalah energi sebagai bagian program jangka 

panjangnya sampai tahun 2025. 

Aktifitas penelitian berkenaan dengan energi, khususnya energi 

terbarukan, terus dilakukan oleh para ahli sehingga berbagai macam 

variasi energi terbarukan telah ditemukan. Sampai saat ini energi 

terbarukan masih berputar pada tataran para ahli karena 

pembahasannya pada tataran hard skill dari energi terbarukan yaitu 

bagaimana menciptakan/membuat energi terbarukan. PUPT berkenaan 

dengan energi terbarukan ini memberikan hal baru berkenaan dengan 

penanaman sejak dini kepada siswa SMP tentang energi terbarukan 

yaitu melalui pembelajaran prakarya energi terbarukan di sekolah level 

ini. Pembelajaran prakarya ini merupakan salah satu upaya 

mengenalkan, menanamkan dan memasyarakatkan energi terbarukan 
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melalaui pembelajaran. Melalui pembelajaran ini diharapkan tumbuh 

kreatifitas siswa akan energi terbarukan di masa-masa yang akan 

datang. 

Buku ini dirancang sebagai panduan implementasi kurikulum 

berkanaan dengan energi terbarukan di SMP. Melalui panduan ini 

diharapkan pembaca bisa mengembangan kurikulum sesuai dengan 

jenis energi terbarukan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. 

Secara singkat pada Bab IV digambarkan bagaimana mengembangkan 

mata pelajaran prakarya tentang energi terbarukan.  

Tentunya buku ini masih jauh dari harapan sempurna, oleh 

karena itu kritik, saran yang konstruktif bisa disampaikan kepada kami 

baik secara lisan maupun melalui email ymcholily@gmail.com. 

Harapan ke depan bisa terwujud panduan yang selalu update dan siap 

diimplementasikan di sekolah. 

 
 
       Malang, 
       Penulis. 
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1.1.  Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara kaya dengan sumber daya 

alam yang sangat melimpah. Beberapa diantaranya dapat 

dikembangkan menjadi energi alternatif (energi terbarukan) sebagai 

pengganti bahan bakar minyak yang lambat laun menurun dan suatu 

saat akan habis. Banyak studi menyatakan bahwa Indonesia 

menyimpan ribuan energi terbarukan (renewable energy). Sepuluh 

diantaranya mempunyai potensi besar untuk menyediakan sumber 

energi yang berlebih (Republika, edisi 12 Agustus 2014), yaitu 

matahari, laut, angin, panas bumi, hidropower, hidrogen, bioetanol, 

batu bara, biomasa (limbah perkebunan). Pemanfaatan sumber energi 

ini sangat penting tetapi yang jauh lebih penting adalah memberikan 

pengetahuan dan pemahaman kepada generasi muda terkait dengan 

energi terbarukan melalui pendidikan di sekolah. 

Sekolah merupakan tempat yang strategis untuk pembelajaran 

sehingga siswa memiliki prilaku seperti yang diinginkan termasuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk meningkatkan 

kesadaran dan kepedulian mereka terhadap pemanfaatan sumber-

sumber energi terbarukan. Pembelajaran ini harus diterapkan sesuai 

dengan tingkat kognitif siswa yaitu sejak Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Untuk mencapai tujuan tersebut maka kurikulum SMP harus 

didesain dan diorganisasikan dengan pengayaan muatan energi 

terbarukan. Materi tentang energi di Kurikulum 2013 disinggung di 

pelajaran IPA tetapi tidak rinci apalagi tentang energi terbarukan 

karena pelajaran IPA juga harus membahas tentang biologi dan kimia 
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(Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013). Materi energi terbarukan 

tidak harus diberikan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri tetapi 

bisa dikorelasikan dan diintegrasikan melalui pengembangan 

kompetensi dasar (KD) yang sesuai pada setiap mata pelajaran yang 

sudah ada.  

Kurikulum 2013 memuat mata pelajaran Prakarya, yang perlu 

variasi, optimalisasi pemanfaatannya dan belum fokus pada materi-

materi penting yang terkait dengan peningkatan pengetahuan, 

pemahaman, kesadaran, dan kreativitas pemanfaatan sumber daya 

alam yang melimpah khususnya energi terbarukan. Oleh karena itu, 

Prakarya dapat dikembangkan sebagai mata pelajaran yang memuat 

materi energi terbarukan. Tetapi yang harus diingat bahwa 

pengembangan mata pelajaran juga merupakan kengembangan KD 

yang akan berdampak pada pengembangan materi ajar, jumlah jam 

pelajaran, ruang lingkup (scope), dan urutan penyampaian (sequence). 

Untuk itu memerlukan pengorganisasian kurikulum agar tidak terjadi 

overload dan overlap materi ajar. Dua masalah ini harus diwaspadai, 

karena Darling (2005: 392) mengingatkan bahwa masalah utama 

pengembangan kurikulum adalah masalah content dan coherence 

terutama masalah scope dan sequence. Pengorganisasian kurikulum 

tersebut mendasarkan diri pada konsep belajar bermakna, dimana 

konsep belajar ini secara nyata akan membantu dan mempermudah 

guru dan siswa untuk mencapai tujuan kurikulum.  
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1.2.  Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan konteks permasalahan di atas, ada dua 

kemungkinan yang bisa dilakukan dalam pengembangan konten 

kurikulum energi terbarukan, yaitu 1) materi energi terbarukan 

tersebar dalam beberapa mata pelajaran dengan konsep korelasi atau 

integrasi, dan 2) menggunakan mata pelajaran Prakarya dengan konsep 

separasi atau korelasi. Melalui berbagai pertimbangan, terutama 

Kurikulum 2013 bersifat given  dan top down maka yang bisa 

dilakukan adalah pengembangan materi energi terbarukan dalam 

pelajaran Prakarya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum energi 

terbarukan di SMP berfokus pada pengembangan konten/ Standar Isi 

(SI) yang diawali oleh pengembangan SKL, Standar Isi (SI), dan KD 

(Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013) terintegrasi dengan KI dengan 

tujuan memberikan pemahaman tentang energi terbarukan. 

Siswa SMP harus diberi pengetahuan dan pemahaman tentang 

kelangkaan energi dan energi terbarukan. Harus disadari bahwa 

kebutuhan energi semakin lama semakin meningkat, hal ini juga dipicu 

oleh perkembangan teknologi yang juga semakin meningkat. 

Sementara itu cadangan sumber energi dari alam semakin lama 

semakin berkurang, dan suatu saat energi dari alam tersebut akan 

habis. Oleh karena itu perlu menggali sumber energi alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesadaran tentang hal ini harus 

ditanamkan pada siswa sejak dini melalui pembelajaran di kelas.   

Upaya yang mengarah pada penghematan energi, peningkatan 

kualitas eksplorasi, pencarian tambang energi juga sumber energi yang 
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terbarukan terus dilakukan. Pola hidup masyarakat dan sumber daya 

manusia juga perlu diupayakan pada dukungan upaya tersebut. Oleh 

karena itu pembelajaran di sekolah tidak hanya sekedar pada 

pengertian energi namun perlu diarahkan pada bagaimana pembuatan 

dan pemanfaatan energi secara bijak, bagaimana mencari sumber-

sumber energi, bagaimana memahami perubahan energi serta kalkulasi 

energi. Penanaman penciptaan energi belum banyak dilakukan di 

sekolah. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana pengembangan 

konten/isi Prakarya untuk penanaman sejak dini tentang penghematan 

serta penciptaan energi khususnya untuk energi yang terbarukan. 

 

1.3.  Manfaat 

Tujuan Kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan 

manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 

dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

maka siswa SMP sebagai pewaris untuk membagun kehidupan masa 

depan yang lebih baik dan ramah lingkungan, maka mereka harus 

dibekali dengan nilai-nilai keagamaan serta pola pikir kritis, kreatif, 

dan inovatif. Indonesia sangat kaya dan di masa depan akan menjadi 

kaya raya dan mandiri jika generasinya secara kreatif dan inovatif 

mampu mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber energi 

terbarukan. Untuk menghasilkan generasi yang demikian maka perlu 
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melakukan kajian-kajian pengembangan terhadap kurikulum dan 

pembelajaran khususnya di SMP. 

Pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan 

mengintegrasikan kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotor. 

Oleh karena itu, pelajaran tentang pemanfaatan sumber daya alam 

sekitar seyogyanya sudah masuk dalam kurikulum pendidikan sejak 

dini, khususnya dari sejak SMP. Pelajaran tentang Indonesia yang kaya 

sumber energi belum terencana dengan baik dalam kurikulum dan 

pembelajarannya. Siswa hanya dikenalkan dengan definisi energi dan 

beberapa perubahan energi namun belum dikenalkan dan dipahamkan 

tentang bagaimana membuat dan memanfaatkan sebuah energi. 

Perubahan sumber daya alam menjadi energi juga perlu dikenalkan 

sejak mereka duduk dibangku SMP. Oleh karena itu, pemuatan energi 

terbarukan dalam kurikulum SMP mutlak perlu dilakukan. Hal ini 

akan menginspirasi dan memotivasi siswa untuk lebih memahami dan 

diharapkan berkreasi dalam pembuatan dan perubahan sumber energi 

dari alam sekitarnya serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

1.4.  Ruang Lingkup 

Sesuai dengan kurikulum yang berlaku maka kemampuan 

yang diharapakn pada siswa SMP dapat dituangkan dalam rumusan 

standar kompetensi lulusan dan diturunkan dalam bentuk kompetensi 

inti, kompetensi dasar, dan indikator ketercapaiannya. Mencermati 

kompetensi yang ada di kurikulum SMP khususnya terkait dengan 
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energi terbarukan belum optimal dan spesifik pada peningkatan 

kemampuan siswa dalam memanfaatkan dan mencipta energi. Materi 

tentang energi dituangkan pada mata pelajaran IPA kelas VII KD 36. 

Tentunya hal ini sangat jauh dari harapan kalau siswa ingin dikenalkan 

secara baik tentang energi terbarukan yang ada di Indonesia. Pada sisi 

lain penambahan materi energi terbarukan pada mata pelajaran yang 

telah ditetapkan kompetensinya tersebut sangatlah sulit karena alokasi 

waktu telah ditentukan dan terbatas. Alternatif lain adalah dengan 

memasukkan materi energi terbarukan ke dalam mata pelajaran 

Prakarya. 

Jika energi terbarukan diajarkan tersendiri (dalam mata 

pelajaran Prakarya) maka akan lebih fleksibel dalam menuangkan 

kompetensi siswa sesuai dengan kondisi sekolah. Melalui mata 

pelajaran Prakarya tersebut, akan sangat mudah dalam meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang sumber energi dan perubahan energi. 

Kemampuan afektif ditumbuhkan dengan mencermati dan menghargai 

sumber-sumber energi yang ada di sekitarnya. Selanjutnya 

prikomotorik ditumbuhkan melalui aktifitas berkarya dan praktik 

pembuatan sumber energi baru yang sederhana maupun merubah 

merubah energi ke dalam bentuk energi lain. Terkait dengan hal 

tersebut maka langkah awal yang penting adalah membuat pedoman 

implementasi kurikulum energi terbarukan dengan outcome berupa 

prosedur pembuatan silabus pelajaran Prakarya untuk SMP. 
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KURIKULUM SMP 

Upaya untuk membuat pedoman implementasi kurikulum SMP 

bermuatan energi terbarukan memerlukan beberapa dasar teori atau 

konsep yang dianggap penting dan mendasari pembuatan prosedur 

pengembangan konten Prakarya.  Paling tidak konsep-konsep tersebut 

adalah: 1) pengertian kurikulum, 2) kompetensi siswa SMP, 3) struktur 

kurikulum SMP, dan 4) pelajaran prakarya, sebagai berikut.   

 

2.1. Pengertian Kurikulum 

Awalnya kurikulum diartikan sebagai kumpulan mata 

pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari siswa (Hutchins 

dalam Sanjaya, 2005:2). Lambat laun pendapat ini bergeser bahwa 

kurikulum merupakan pengalaman belajar (Doll dalam Sukmadinata, 

2008). Bahkan Clements (2002: 601) mengatakan bahwa “curriculum 

is an instructional blueprint and set of material for guiding students’ 

acquisition of certain culturally valued concepts, procedures, 

intellectual disposition, and way of reasoning”. Pendapat-pendapat 

tersebut mengarah pada bahwa kurikulum bukan hanya berupa 

sejumlah mata pelajaran tetapi juga kegiatan/aktivitas belajar yang 

mampu memberikan pengalaman sehingga mendorong perkembangan 

dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

ditetapkan. 

Kurikulum sebagai dokumen merupakan program/rencana 

yang harus teraktualisasikan (Beauchamp dalam Sukmadinata, 2008: 

5; Oliva dalam Sanjaya, 2008: 17), bahkan secara tegas Saylor 



12 
 

berpendapat “….without a curriculum or plan, there can be no 

effective instruction and without instruction the curriculum has little 

meaning”. Mengajar sebagai proses interaksi merupakan proses 

penyampaian isi kurikulum sehingga siswa menguasai tujuan 

kurikulum atau tujuan pendidikan. Beberapa pendapat ini 

memunculkan pandangan tentang konsep kurikulum yang dikenal 

dengan tiga konsep kurikulum, yaitu; kurikulum sebagai substansi, 

kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi 

(Sukmadinata, 2008: 27). Dalam praktik pendidikan terdapat empat 

aliran yang bertolak pada asumsi dan pandangan berbeda tentang 

kedudukan dan peran pendidik, siswa, isi, dan proses pendidikan. 

Keempat aliran tersebut adalah pendidikan klasik, pribadi, teknologi, 

dan interaksional (Sukmadinata, 2008: 7), dimana masing-masing 

mempunyai model konsep kurikulum yang berbeda. Model konsep 

kurikulum aliran pendidikan klasik adalah subjek akademis, 

pendidikan pribadi adalah kurikulum humanis, teknologi pendidikan 

adalah kurikulum teknologis, dan pendidikan interaksional adalah 

kurikulum rekonstruksi sosial. 

Kurikulum merupakan respon terhadap kebutuhan 

masyarakat, siswa, dan bidang pekerjaan yang dipilih kelak. Sehingga 

kurikulum harus dikembangkan sesuai kebutuhan, namun demikian 

harus mengacu pada kurikulum nasional untuk menjamin pencapaian 

tujuan pendidikan secara nasional. Untuk mewujudkan tujuan ini maka 

pengembangan kurikulum SMP harus memperhatikan tahap 

perkembangan siswa, sosial, kebutuhan nasional, iptek, dan kesenian 
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(Longstreet, 1993: 64). Kurikulum sebagai rancangan mempunyai 

kedudukan strategis dan menentukan dalam keseluruhan kegiatan 

pendidikan. Oleh karena itu, pengembangannya harus berdasarkan 

filosofis, psikologis, sosial-tekonologis, yuridis, dan prinsip 

pengembangan. 

Kurikulum harus terencana dan direncanakan secara 

sistematik dan sistemik, karena kurikulum  mempunyai tiga peranan 

penting dalam proses pendidikan, yaitu konservatif, kreatif serta peran 

kritis dan evaluatif (Hamalik, 2008: 65 dan Sanjaya, 2008: 40). Dari 

isi dan cakupannya, kurikulum memiliki fungsi sebagai general 

education, supplementation, eksploration, dan spesialization (McNeil, 

2006: 78; Sanjaya, 2008: 57). Kurikulum harus mampu menyiapkan 

siswa menjadi anggota masyarakat, sehingga kurikulum harus 

mengajarkan dan memberikan pengalaman agar mampu 

menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupannya. Sedangkan dari 

sudut penggunanya, kurikulum mempunyai enam fungsi, yaitu fungsi 

penyesuaian, integrasi, deferensiasi, persiapan, pemilihan, dan fungsi 

diagnostik (Hamalik, 2008; Sanjaya, 2008: 60).  

Tujuan pendidikan SMP tetap menjadi fokus dan sasaran 

utama penyusunan kurikulum. Dalam proses pengembangan 

kurikulum akan dihadapkan pada bagaimana unsur-unsur atau 

komponen kurikulum diorganisasikan. Desain kurikulum dapat dilihat 

dari dua dimensi, yaitu horisonal dan vertikal (Sukmadinata, 2008: 

113; Fogarty, 1991). Dimensi horizontal terkait dengan penyusunan 

lingkup/cakupan isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal terkait 
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dengan penyusunan sequence bahan berdasarkan tingkat kesukaran. 

Jika dikaji berdasarkan fokus pengajaran maka terdapat tiga desain 

kurikulum yaitu: subject centered design, learner centered design, dan 

problems centered design (Sukmadinata, 2008:  113). Pendapat yang 

sama dinyatakan oleh Brameld (dalam Longstreet, 1991: 63), tetapi dia 

menambahkan satu desain sehingga menjadi empat, yaitu: society 

oriented design (problems centered design), child centered design, 

knowledge centered design (subject centered design), dan eclectic 

design. 

 

2.2. Kompetensi Siswa SMP 

Semua substansi yang dipelajari di SMP diformulasikan 

dalam bentuk kompetensi yang dinilai penting dan perlu bagi siswa. 

Kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja guna 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. Kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki 

seseorang yang ditunjukkan oleh cara bertindak atau berpikir baik 

dalam belajar maupun bekerja (Hartley, 2000: 24). Performanyang 

ditampilkan seseorang dalam belajar atau bekerja tersebut sebenarnya 

merupakan aplikasi dari knowledge dan skill yang dimiliki, artinya 

kompetensi tidak hanya terbatas pada apa yang terlihat, tetapi 

“competency comprises the specification of knowledge and skills, and 

the application of knowledge and skills to the standard of performance 

required to complete a task ” (Li Sun, 2008).  
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Kurikulum 2013 dikembangkan atas standard-based 

education sebagai kualitas minimal yang harus dicapai yang dirinci 

menjadi standar kompetensi lulusan, standarisi, standarproses, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi pesertadidik 

dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, 

berketerampilan, dan bertindak. Standar kompetensi lulusan dirinci 

menjadi kompetensi inti, kompetesi dasar, indikator, dan SI. 

Kompetensi inti dirancang sesuai dengan usia dan 

perkembangan kognitif siswa. Kompetensi inti ini mengintegrasikan 

baik secara vertikal maupun horisontal dari berbagai kompetensi dasar 

pada setiap mata pelajaran. Rumusan kompetensi inti terdiri dari sikap 

spiritual, sosial, pengetahuan, dan ketrampilan. Kompetensi-kompetensi 

ini saling terkait, mendasari, dan mempengaruhi satu sama lainnya. Oleh 

karena itu pengetahuan dan pemahaman terhadap energi terbarukan akan 

mempengaruhi sikap spiritual, soal, dan ketrampilan mereka terhadap 

sumber-sumber energi terbarukan. Untuk tujuan pemahaman yang 

komprehensip dan menyeluruh tentang apa yang dipelajari mata muatan 

energi terbarukan ini harus dituangkan dalam suatu mata pelajaran dan 

direlasikan dengan pelajaran lain, dan diintegrasikan dengan tujuan 

penyelenggaraan pendidikan SMP. 
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2.3. Struktur Kurikulum 
 

Pengembangan konten Kurikulum 2013 didasarkan pada 

kompetensi inti yang mengikat kompetensi dasar setiap mata pelajaran 

di masing-masing jenjangnya. Berdasarkan kompetensi inti tersebut 

maka disusun matapelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan 

karakteristik satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum SMP harus 

mengacu pada struktur kurikulum. Struktur kurikulum SMP yang 

dinyatakan dalam bentuk mata pelajaran dan alokasi waktu 

sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 1: Mata Pelajaran SMP/MTs pada Kurikulum 2013 
 

Mata Pelajaran Alokasi Waktu per Minggu 

VII VIII IX 

Kelompok A  

1. Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 

3 3 3 

2. Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

3 3 3 

3. Bahasa Indonesia 6 6 6 

4. Matematika 5 5 5 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

7. Bahasa Inggris 4 4 4 

Kelompok B  

1. Seni Budaya 3 3 3 

2. PenJas OrKes 3 3 3 

3. Prakarya 2 2 2 

Jumlah 38 38 38 

Materi energi sedikit dibahas di mata pelajaran IPA kelas VII 

pada KD 36, yaitu mengenal konsep energi, berbagai sumber energi, 
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energi dari makanan, transformasi energi, respirasi, sistem pencernaan 

makanan, dan fotosintesis;  dan kelas VIII KD 313, mendeskripsikan 

karakteristik matahari, bumi, bulan, planet, benda angkasa lainnya 

dalam ukuran, struktur, gaya gravitasi, orbit, dan gerakannya, serta 

pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. Selain itu 

pelajaran IPA mempelajari tentang materi biologi, kimia, dan fisika 

selain ke-dua KD tersebut di atas. KD-KD tersebut tidak secara 

spesifik membahas masalah energi terbarukan, oleh karena itu sangat 

wajar jika siswa sekolah di Indonesia memiliki pola hidup konsumtif 

dan jauh dari sikap kreatif dan inovatif. 

Kurikulum sebagai proses harus disusun dan dikembangkan 

agar siswa menguasai konten pendidikan yang direncanakan. 

Pengembangan Kurikulum 2013 memberikan peluang pengembangan 

pada tingkat implementasi melalui prinsip diversifikasi satuan 

pendidikan, potensi daerah, dan karakteristik siswa (Balitbang 

Kemendikbud, 2013). Oleh karena itu, untuk mewujudkan kurikulum 

yang ideal maka pengembangan kurikulum harus memperhatikan 

landasan yuridis, filosofis, teoritis, empiris, perkembangan/psikologi 

siswa, jenis pekerjaan, iptek, kebutuhan nasional, dan prinsip 

pengembangan (Pusdiknakes, 2010; Kurikulum 2013). Dengan 

demikian, kurikulum sebagai rancangan mempunyai kedudukan 

strategis dan menentukan dalam seluruh proses pendidikan.  

Kurikulum harus terencana dan direncanakan secara 

sistematik dan sistemik, karena kurikulum  mempunyai tiga peranan 

penting, yaitu konservatif, kreatif serta peran kritis dan evaluatif 
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(Hamalik, 2008: 65 dan Sanjaya, 2008: 40). Dari isi dan cakupannya, 

kurikulum memiliki fungsi sebagai general education, 

supplementation, eksploration, dan spesialization  (McNeil, 2006: 78; 

Sanjaya, 2008: 57). Kurikulum harus mampu menyiapkan siswa 

dengan mengajarkan dan memberikan pengalaman agar siswa mampu 

menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupannya. Dengan demikian, 

kurikulum harus mempunyai enam fungsi, yaitu fungsi penyesuaian, 

integrasi, deferensiasi, persiapan, pemilihan, dan fungsi diagnostik 

(Hamalik, 2008; Sanjaya, 2008: 60).  

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dan dipahami dalam 

pengembangan kurikulum adalah organisasi kurikulum. Organisasi 

kurikulum merupakan pola atau desain bahan ajar/materi yang 

tujuannya untuk mempermudah siswa dalam belajar. Organisasi 

kurikulum atau struktur program kurikulum berupa kerangka umum 

program pengajaran yang berisi materi yang akan disampaikan kepada 

siswa. Pengaturan ini sangat menentukan keberhasilan 

pengorganisasian kurikulum. Untuk itu perlu mempertimbangkan 

faktor-faktor dalam organisasi kurikulum yaitu; ruang lingkup, urutan 

penyampaian materi, kontinutas, keseimbangan, dan keterpaduan 

(integrated).  

Secara umum bentuk-bentuk organisasi kurikulum adalah 

separated subject curriculum, correlated curriculum, dan integrated 

curriculum (Nasution, 2006: 80; Sukmadinata, 2008: 84). Ciri 

separated curriculum adalah tidak adanya keterkaitan antara pelajaran 

satu dengan lainnya, dan cendrung terjadi overload dan overlap materi 
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ajar. Correlated curriculum menunjukkan hubungan antara pelajaran 

yang satu dengan yang lain, tetapi tetap memperhatikan karakteristik 

tiap mata pelajaran tersebut. Hubungan antar mata pelajaran dapat 

dilakukan dengan cara insidental atau kebetulan, menghubungkan 

mata pelajaran yang serumpun, dan broad field yaitu penggabungan 

beberapa mata pelajaran menjadi satu, misalnya aljabar, geometri, dan 

trigonometri menjadi pelajaran matematika. Sedangkan integrated 

curriculum merupakan pengelompokan pelajaran berdasarkan unit, 

tidak hanya melibatkan segi intelektual saja tetapi juga mencakup 

aspek emosi, sikap, dan ketrampilan (Kurikulum 2013; Fogarty dalam 

Effendi, 2013). Integrated curriculum mengorganisasikan concepts, 

topics, atau content dalam pembelajaran terintegrasi agar tidak terjadi 

overlap atau overload dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu 

integrated curriculum juga membahas the instructional strategies 

teachers plan to use. 

 
 

2.4. Prakarya 

Integrasi kurikulum juga harus mengorganisasikan tiga hal 

yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada diri siswa. Integrasi 

ini merupakan ciri dan idealisme penting dari Kurikulum 2013. Ketika 

diimplementasikan, integrasi ini harus terwujud dalam bentuk 

kompetensi sebagai panduan dan tujuan pembelajaran. Materi energi 

terbarukan sangat bisa dikembangan dalam pelajaran Prakarya. 

Melalui sistem block sangat mungkin dan mampu dikembangkan 
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pembelajarannya ke arah pencapaian kompetensi yang mencakup 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. 

Prakarya merupakan salah satu mata pelajaran yang masuk 

dalam kelompok B atau dulu lebih dikenal dengan muatan lokal. Mata 

pelajaran ini bukan hanya sekedar mengasah ketrampilan fisik motorik 

saja namun juga diarahkan menguasaan pada tiga kompetensi seperti 

disebutkan di atas. Melalui mata pelajaran prakarya di SMP ini 

diharapkan siswa mampu menhasilkan atau memunculkan ide-ide 

awal akan sesuatu semacam prototype. Oleh karena itu perlu 

ditumbuhkan dan dikembangkan pengetahuan lingkungan sekitar, 

pengetahun tentang proses segala sesuatu, pengetahuan tentang segala 

macam bahan dan peralatan yang ada. Tujuannya adalah agar 

pengetahuan siswa lebih optimal dengan membuat adaptasi, kreasi dan 

bahkan inovasi atas segala sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya 

dan kehidupan masyarakan pada umumnya. 

Pembelajaran Prakarya mau tidak mau harus dirancang dan 

dikembangkan melalui tahapan pengetahuan, tahapan keterampilan, 

dan tahapan sikap yang diintegrasikan. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan terkait dengan perancanan tersebut, yaitu bagaimana 

merancang dan menyiapkan suatu pembelajaran prakarya yang bisa 

dilakukan oleh siswa, bagaimana membuatnya, bagaimana 

tahapannya, apa dan bagaimana kompetensi ketrampilan yang harus 

dibangun pada diri siswa. Kompetensi sikap sangat menentukan untuk 

menumbuhkan kepedulian, kesungguhan, dan komitmennya dalam 

berkarya sehingga dalam jangka pendek mampu menghasilkan 



21 
 

prakarya yang baik, terutama terkait dengan perkembangan teknologi 

elektronik yang pesat. 

Ada empat materi inti dalam pelajaran Prakarya yaitu 

kerajinan,  rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Keempat materi 

tersebut lebih diarahkan pada kemampuan siswa untuk memanfaatkan 

bahan atau material yang ada di lingkungan sekitar atau apa yang ada 

di Indonesia secara umum. Hal ini bisa diamati pada buku prakarya 

yang telah disiapkan oleh pemerintah. Saat ini telah disiapkan buku 

pelajaran Prakarya untuk kelas VII, baik semester satu maupun dua. 

Namun tidak menutup kemungkinan jika melengkapi materi yang 

telah ada dengan energi terbarukan. Untuk kelas lebih tinggi mungkin 

masih dalam proses penyiapan atau penyusunan. Hal ini memberikan 

peluang yang cukup besar bagi guru untuk bisa memasukkan materi 

energi terbarukan ke dalam kurikulum khususnya untuk kelas VIII 

maupun kelas IX. Siswa yang duduk di kelas tersebut dirasa sudah 

cukup mampu untuk memahami, mempraktikan dan menyikapi secara 

baik akan makna energi terbarukan. Siswa juga sudah bisa melihat 

secara baik akan pentingnya energi saat ini dan di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu diharapkan materi energi terbarukan ini bisa 

dikembangkan sebagai materi atau bahkan menjadi buku Prakarya 

tersendiri untuk siswa SMP. 
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ENERGI TERBARUKAN 

Setiap orang pasti sudah merasakan bahwa kehidupannya 

sangat bergantung pada energi berbahan bakar minyak, batubara, gas 

dan lain sejenisnya. Semuanya juga sadar bahwa semua sumber energi 

berbahan dasar dari fosil itu nantinya akan habis. Patut disyukuri 

bahwa kesadaran itu semakin meningkat untuk masyarakat di seluruh 

dunia. Hal ini ditandai dengan semakin gencarnya upaya untuk 

mendapatkan energi yang bisa diperbarui. Pengetahuan dan 

pemahaman terhadap energi terbarukan adalah wajib bagi anak sejak 

dini. Oleh karena itu maka pada bab ini membahas energi terbarukan 

(renewable energy) mulai dari konsep, macam-macamnya serta 

peluangnya di Indonesia. 

 

3.1.  Energi 

Secara sederhana energi bisa dimaknai sebagai tenaga, karena 

dari energi itu segala sesuatu bisa terjadi. Manusia sangat 

membutuhkan energi untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara umum semua obyek memerlukan energi untuk menjalankan 

tugas kehidupannya. Dengan kata lain bahwa tidak ada energi maka 

semuanya tidak beraktifitas. Bagi manusia makan dan minum 

merupakan sumber dan mempunyai energi. Demikian juga dengan 

mobil, mobil bisa bergerak karena ada bahan bakarnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa energi itu tidak muncul semata-mata namun ada 

sumbernya. Sangat logis jika kuantitas dan kualitas energi dapat 

menentukan kapasitas tugas yang bisa diselesaikan suatu obyek. 
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Sebagai contoh pemanfaatan premium atau pertamax dapat 

mempengaruhi kualias laju kendaraan. 

Secara umum terdapat banyak sekali sumber energi dalam 

kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber energi tersebut bisa 

diklasifikasikan menjadi energi yang bersifat sekali pakai dan energi 

yang bisa diperbaruhi. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan contoh 

sederhana energi yang tidak bisa diperharui. Energi semacam ini 

cenderung diperoleh dari alam dengan jumlah yang terbatas. 

Terbentuknya energi ini memerlukan waktu jutaan tahun dari kondisi 

yang alami. Karena kondisi cadangan sumber energi semacam itu 

sangat terbatas maka saat ini perlu dicari sumber-sumber energi yang 

bisa diperbaruhi. Bahan bakar kayu juga merupakan contoh sederhana 

sumber energi yang bisa diperbaruhi karena kayu dapat kita tanam lagi. 

Karena berbagai faktor terutama faktor kebersihan lingkungan maka 

bahan bakar ini menjadi tidak menarik. Sementara itu, matahari, angin, 

air, gelombang dan sejenisnya yang juga merupakan sumber energi 

dari alam, belum banyak dimanfaatkan. Hal ini penting untuk 

diketahui generasi muda, tidak hanya secara keilmuan tetapi yang jauh 

lebih penting adalah sikap dan prilaku kreatif dalam pengembangan, 

pengelolaan, dan pemanfaatan energi terbarukan dalam hidup dan 

kehidupannya. 

 

3.2.  Konsep Energi Terbarukan 

Sampai saat ini ketergantungan manusia terhadap minyak 

bumi sangat tinggi. Contoh sederhana yang sering terjadi adalah 
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keterlambatan pasokan BBM disuatu tempat banyak menimbulkan 

keresahan masyarakat. Begitu juga dengan listrik yang menjadi 

kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, sampai saat ini masih 

sangat tergantung pada batubara. Sumber energi seperti BBM dan 

batubara tersebut tidak dapat tergantikan dalam waktu yang singkat, 

dan cadangan sumber energinya sangat terbatas. Sementara itu disisi 

lain kebutuhan manusia terhadap sumber energi tesebut semakin lama 

semakin meningkat. 

Pemikiran tentang energi terbarukan muncul dikarenakan ada 

kekawatiran akan habisnya energi yang tidak bisa diperbaruhi. Selain 

itu, energi terbarukan juga bersifat lebih ramah lingkungan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa sumber energi terbarukan merupakan sumber 

energi yang baling bersih yang tersedia di alam ini. Seperti juga 

dijelaskan dalam buku panduan dari PNPM Mandiri bahwa energi 

terbarukan merupakan sumber-sumber energi yang bisa habis secara 

alami, dan terbentuk dari elemen-elemen alam yang tersedia di bumi 

dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa energi tersebut adalah 

matahari, angin, gelombang, tumbuhan dan lain sebagainya. 

 

3.3.  Macam Energi Terbarukan 

Sebenarnya energi terbarukan sudah dimanfaatkan sejak 

ribuan tahun yang lalu. Pemanfaatan kayu bakar merupakan salah satu 

bentuk biomasa, yaitu benda organik dan bisa untuk sumber energy. 

Sumber energi ini banyak dimanfaatkan orang untuk memasak dan 

bahan bakar kereta mesin uap. Kayu bakar merupakan sumber energi 
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terbarukan karena pohon selalu bisa ditanam lagi. Banyak energi 

terbarukan yang dikembangkan oleh para ahli, misalnya eneregi surya, 

angin, biomasa, air, gelombang, dan panas bumi. Sumber energi ini 

banyak dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, oleh karena itu para 

ahli terus mengembangkan dan mencari alternatif untuk 

mengembangkan akan hal ini. 

Matahari yang letaknya berjuta-juta kilometer dari bumi 

banyak dan telah lama dimanfaatkan manusia. Mengeringkan pakaian, 

hasil panen, ikan, dan sejenisnya menggunakan manfaat panas 

matahari. Pemanfaatan panas matahari tersebut merupakan 

pemanfaatan yang bersifat langsung. Energi panas yang dipancarkan 

matahari tersebut belum dirmanfaatkan secara maksimal, walaupun di 

beberapa tempat telah menggunakan solar sel untuk pemanas air di 

rumah ataupun di hotel. Oleh karena itu perlu dicarikan seatu cara 

bagaimana menyimpan energi sinar matahari tersebut atau 

mengkonversi menjadi energi lain sehingga bisa dimanfaatkan lebih 

optimal lagi 

Sejak jaman dahulu kala nenek moyang kita memanfaatkan 

tenaga angin untuk menggerakkan perahu mencari ikan di laut. Sampai 

saat ini pemanfaatan ke hal yang lebih jauh dan lebih besar, belum 

banyak dipikirkan padahal angin di Indonesia cukup tinggi dengan 

kecepatan angin bervariasi. Beberapa daerah dengan kecepatan angin 

yang luar biasa dan ada juga yang kecepatan anginya tidak terlalu kuat. 

Sumber energi ini belum banyak yang melakukan konversi menjadi 

energi listrik atau energi mekanik lainnya. Sebenarnya beberapa 
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perusahaan telah memanfatkannya dalam bentuk sirkulasi udara pada 

gudang atau tempat-tempat karyawan bekerja sebagai pengganti AC 

yang memerlukan biaya listrik cukup tinggi. Selanjutnya harus 

dipikirkan bagaimana memanfaatkan energi angin tersebut secara 

maksimal. 

Selain angin, air juga banyak dimanfaatkan menjadi 

pembangkit tenaga listrik, yaitu dengan membuat bendungan-

bendungan dan memanfaatkan aliran air tersebut sebagai sumber 

energi. Pemanfaatan sumber energi ini banyak dikembangkan energi 

tenaga air dalam skala yang kecil (micro hydro). Indonesia sangat kaya 

akan air, karena dua pertiga wialayahnya berbentuk air dan belum 

banyak memanfaatkannya menjadi energi. Sebagai contoh, air laut 

yang terus bergerak, pasang surut air laut, masih belum termanfaatkan 

dengan baik. Apalagi energi listrik menggunakan tenaga gelombang, 

tentu masih dalam kajian dan perlu terus dikembangkan. 

Pemanfaatan energi terbarukan sampai saat ini terus 

dikembangkan dengan berbagai peluanganya, tentu saja mempunyai 

beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari energi 

terbarukan adalah: 1) tesedia dan melimpah, 2) tidak akan habis, 3) 

ramah lingkungan, 4) pemanfaatannya cuma-cuma, 5) tidak 

memerlukan perawatan,  6) membuka peluang lapangan kerja, 7) tidak 

perlu impor bahan dasar, dan 8) lebih murah. Sedangkan 

kelemahannya adalah: 1) biaya awal pada umumnya mahal, 2) suplai 

sumber energi tergantung cuaca, 3) saat ini masih kalah dengan energi 

konvensioanal karena masih bersubsidi, 4) hasil dari energi terbarukan 
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harus disimpan, 5) masih dalam tahapan pengembangan, dan 6) 

masalah-masalah teknis masing sering muncul di lapangan. Dari 

berbagai kelemahan tersebut, sampai saat ini masih dicari terus 

bagaimana menyimpan energi dengan jumlah yang cukup besar 

dengan waktu pemakaian yang cukup lama. Sebagai contoh mobil 

listrik telah diakui sangat ramah lingkungan. Persoalannya adalah 

ketika energi listriknya habis. Pengisian ulang baterai memerlukan 

waktu yang cukup lama dan daya pakai masih jauh dari harapan. Oleh 

karena itu para peneliti terus mengembangkan kendaraan semacam ini 

untuk dapat dijadikan alat transportasi yang ramah lingkungan. 

 

3.4.  Peluang Energi Terbarukan di Indonesia 

Indonesia meruapakan salah satu negara yang terletak di garis 

katulistiwa dengan potensi sumber energi yang luar biasa banyaknya. 

Tetapi sampai saat ini pemanfaatan potensi tersebut belum optimal. Di 

Pamekasan dan Bojonegoro Jawa Timur, terdapat sumber gas alam 

yang hanya dibakar setiap saat dan tidak termanfaatkan dengan baik. 

Ribuan bahkan jutaan kilo gas tiap hari dibakar dengan sia-sia. Jika hal 

ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan optimal maka kita akan 

menghemat dan mampu menyimpan cadangan energi yang banyak 

dalam jangka waktu yang lama.  

Secara umum banyak sumber energi yang terbarukan di 

Indonesia yang sampai saat ini belum dikembangkan dan 

dimanfaatkan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya 
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energi terbarukan masih rendah dan belum tertanam denga baik dan 

benar. Oleh karena itu perlu pengetahuan dan pemahaman tentang apa 

itu energi terbarukan serta bagaimana menciptakan dan memanfaatkan 

energi terbarukan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini perlu dikaji 

dan dikembangkan dalam dunia pendidikan yang ditegaskan secara 

jelas dalam kurikulum nasional. 

Banyak potensi alam di Indonesia ini yang belum 

termanfaatkan dengan baik menjadi suatu energi. Potensi-potensi yang 

melimpah ruah tersebuat diantaranya adalah energi tenaga matahari, 

energi tenaga angin, energi tenaga air, gas alam, panas bumi ataupun 

biomasa, semuanya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara 

baik. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga 

perlu dibuat pemetaan potensi daerah. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk 

pemilihan yang tepat akan pemilihan sumber energi terbarukan di 

setiap daerah sebagai suatu keunggulan masing-masing daerah. 

Seperti disebutkan di atas, paling tidak ada dua tempat di Jawa 

Timur yang mengeluarkan gas alam dan terbuang secara cuma-cuma 

yaitu di Pamekasan (dikenal dengan nama api abadi) dan di 

Bojonegoro (kayangan api). Gas tersebut terbuang dan tidak 

termanfaatkan sama sekali kecuali sebagai tempat rekreasi tanpa 

adanya edukasi kepada masyarakat yang ada. Sangat disayangkan 

ratusan atau bahkan ribuan kilogram gas perhari dibuang secara sia-

sia. Hal inipun sudah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. 

Potensi alam seperti ini seharusnya dikelola secara baik dan 

dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan di daerah tersebut. 



32 
 

Sering di tayangan di televisi menyampaikan persoalan 

tentang sampah dan pengelolaannya. Volume sampah yang terus 

meningkat sejalan dengan tambahnya penduduk serta pola dan gaya 

hidup mayarakat. Pemerintah juga sering dibuat repot dengan masalah 

sampah ini terkait tempat serta pengelolaannya. Bau busuk yang 

menyengat membuat pencemaran udara. Gas metan yang terbentuk 

dari hasil pembusukan sambah itu yang memuat bau menyengat. Gas 

yang dianggap mengganggu tersebut sebenarnya bisa dikelola untuk 

diubah menjadi beberapa sumber energi. Memberikan sentuhan 

teknologi yang bagus tentunya persoalan sampah di Indonesai bisa 

diubah menjadi berkah untuk sumber energi. Edukasi kepada 

masyarakat akan hal tersebut tentunya perlu dilakukan oleh berbagai 

pihak dan berbagai macam jalur. 

Mengadopsi energi panas matahari tentunya panas bumi juga 

bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas inti mampu 

melelehkan bebatuan yang berarti mempunyai temeratur sangat tinggi. 

Hal ini bisa terindikasikan pada kawah gunung berapi yang 

mempunyai suhu sangat tinggi. Fasilitas lamiah dari alam semacam ini 

perlu dimanfaatkan secara baik. Untuk itu perlu pendidikan ke 

masyarakat tentang hal ini sehingga tumbuh kesadaran serta kreatifitas 

untuk memanfaatkan hal ini.  
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PENGEMBANGAN PELAJARAN PRAKARYA  
BERMUATAN ENERGI TERBARUKAN 

 

Struktur Kurikulum 2013 untuk SMP dapat dilihat pada Tabel 

1. Prakarya merupakan pelajaran tersendiri dan tidak membahas materi 

energi terbarukan. Materi ini  merupakan sub materi kecil dalam 

pelajaran IPA sehingga tidak dibahas secara detail. Tujuan utama dari 

pemuatan materi energi terbarukan dalam kurikulum SMP adalah 

menumbuhkan dan mengembangkan soft skill siswa agar mereka lebih 

mengetahui dan cinta terhadap Indonesia yang kaya raya akan sumber-

sumber energi. Dengan karakter inilah diharapkan mereka mampu 

mengembangkan ide-ide inovatif dan kreatif terkait dengan pembuatan 

dan pemanfaatan energi terbarukan. Berdasarkan di atas dan uraian-

uraian sebelumnya maka pemuatan energi terbarukan dalam 

kurikulum SMP 2013 diwadahi dalam pelajaran Prakarya. 

Pengembangan materi energi terbarukan lebih memungkinkan 

dalam pelajaran Prakarya. Walaupun demikian, pengembangan materi 

Prakarya ini tidak berdiri sendiri (separasi) tetapi bisa juga 

dikorelasikan atau diintegrasikan dengan mata pelajaran lain melalui 

Kompetensi Inti (KI). Untuk mengetahui dan memahami tentang 

pengembangan kurikulum SMP 2013 bermuatan energi terbarukan 

maka pada bagian ini akan dibahas tentang model pengembangan dan 

prosedur pengembanganya sehingga diperoleh silabus atau rencana 

pembelajaran.  
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4.1. Model Pengembangan 

Atas dasar tersebut maka pengembangan Pelajaran Prakarya 

bermuatan energi terbarukan harus dikembangkan secara terintegratif 

dan komprehensif dengan KI tiap jenjangnya, dimana SKL Pelajaran 

Matematika, IPA, IPS, Bahasa, serta Agama dan PPKn. Oleh karena 

itu, pengembangan ini memerlukan model yang mengintegrasikan 

pengetahuan dan ketrampilan berdasarkan content dan sequence 

penyampaian materi Prakarya dengan kelima mata pelajaran tersebut. 

Untuk keperluan tersebut maka harus didesain suatu model 

pengembangan kurikulum SMP yang mampu menjelaskan secara 

teoritik, konseptual, dan prosedural. Model pengembangan kurikulum 

yang dimaksud diberi nama “Model Diamond”, model ini diadopsi dan 

diadaptasi dari model Piramida untuk pendidikan kejuruan (Effendi, 

MM, 2014)  

Pengembangan kurikulum model Diamond (Gambar 1) 

merupakan model konseptual, yaitu model yang bersifat analitis 

dengan menyebutkan komponen-komponen SKL mata pelajaran yang 

berkorelasi dan terintegrasi dengan tujuan Kurikulum SMP, serta 

menganalisis komponen tersebut dan menunjukkan hubungan antar 

komponen yang dikembangkan. Pelajaran Prakarya dan kelima 

pelajaran yang lain harus mendukung dan menopang keberhasilan 

pencapaian KI. Oleh karena itu tujuan keenam pelajaran harus 

terintegrasi (integrated) dan bermuara (satu arah) pada pencapaian KI 

pada setiap jenjangnya dan terintegrasi dengan tujuan kurikulumnya. 

Tetapi dalam pengembangannya tetap memperhatikan SKL mata 
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pelajaran dari kurikulum nasional dan UN. Hubungan antara Prakarya 

dengan pelajaran lainnya bisa bersifat korelasi (correlated) dua arah 

(saling mendukung), atau bahkan hubungannya bersifat terpisah 

(separated) pada materi-materi tertentu, artinya tidak ada keterkaitan 

satu sama lain. 

Ki1,
Ki2

Matematika

IPA

Bahasa

IPS

Agama 
& PKnPRAKARYA

Ki1,
Ki2

Ki1, 
Ki2

1

1

2

2

3

3

Tujuan 
Kur SMP

 

Gambar 1: Pengembangan Kurikulum SMP “Model Diamond” 
 

Berdasarkan gambar tersebut, maka dalam pengembangan 

kurikulum “Model Diamond” harus memperhatikan unsur-unsur 

diamond, yaitu garis (dimensi 1, ditulis: dim-1), bidang (dim-2), dan 

volume (dim-3). Dim-1 yaitu garis O-Prakarya, O-IPA, O-

Matematika, O-Bahasa, O-IPS, dan O-Agama dan PPKM 
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menunjukkan banyaknya dan tingkatan atau urutan SKL/materi 

Prakarya, Matematika, IPA, IPS, Bahasa, serta Agama dan PPKn 

selama pendidikan di SMP. Dim-2 yaitu bidang O – Prakarya – 

Pelajaran lain menunjukkan pengorganisasian konten antara Prakarya 

dengan pelajaran lain. Oleh karena tujuan pembelajaran Prakarya 

berbasis “Block”, maka penentuan banyaknya dan urutan KD materi 

Prakarya tidak tergantung pada banyaknya dan urutan KD pelajaran 

lain, hanya saja tetap terintegrasi dengan KI pada setiap jenjang 

kelasnya. Sedangkan dim-3 yaitu volume Diamond yaitu 

menunjukkan integrasi keenam pelajaran yang mendukung KI tiap 

jenjang dan bermuara pada tujuan kurikulum SMP, volume inilah yang 

merupakan beban belajar bagi siswa SMP selama proses pendidikan. 

Secara konseptual, kurikulum merupakan respon pendidikan 

terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun 

generasi muda bangsanya. Sehingga secara pedagogis, kurikulum 

harus dirancang melalui pendidikan yang memberi kesempatan luas 

kepada siswanya untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu 

suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan 

dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan 

bangsanya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dapat dijadikan 

suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar folosofis bangsa 

dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. 
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4.2. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan mata pelajaran Prakarya bermuatan 

energi terbarukan merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus 

dilakukan secara terus menerus (berbentuk siklus) mulai dari orientasi, 

pengembangan, implementasi, dan melakukan evaluasi (Seller dan 

Meller dalam Effendi, 2013; Posner, 1992: 24). Keempat komponen 

ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, karena yang menentukan 

baik tidaknya kurikulum SMP khususnya pelajaran Prakarya adalah 

keempat komponen tersebut. Proses terus menerus tersebut sebagai 

upaya untuk memperbaiki proses dan perangkat pembelajaran agar 

selalu sesuai dengan perkembangan jaman dan keilmuan. 

Berdasarkan definisi di atas dan tujuan pengembangan 

pelajaran Prakarya dalam kurikulum SMP ini, maka cara kerja atau 

langkah-langkah prosedur pengembangan pelajaran prakarya dengan 

menggunaan model “Diamond”. Model pengembangan kurikulum ini 

mengelompokan mata pelajaran dalam beberapa mata pelajaran 

serumpun. Tetapi pengembangan materi energi terbarukan dalam 

pelajaran Prakarya tidak merubah jumlah jam Prakarya, dan materi 

ajar mata pelajaran lain, sehingga pengembangan ini difokuskan pada 

Prakarya tetapi tetap memperhatikan mata pelajaran lainnya. Agar 

pengembangan ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan maka 

prosedur pengembangannya dikelompokan menjadi tiga yaitu tahap 

orientasi, tahap pengembangan silabus/RPP, dan tahap implementasi 

seperti berikut. 
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Tahap Pengembangan 

Silabus/RPP

Tahap 

Orientasi

Tahap

Implementasi

Kebijakan 

Prakarya 

di SMP

Analisis 

SWOT

Visi Misi 

Sekolah

Model 

Kurikulum 

Prakarya

Kurikulum 

SMP 2013

Kurikulum 

Prakarya

Analisis 

Kebutuhan (SKL,  

tujuan, indikator,

materi, sumber 

belajar, dan

evaluasi)

Penyusunan 

Peta (organisasi ruang 

lingkup, urutan, 

dan distribusi)

Menentukan 

Struktur dan

Jenis Bahan Ajar

Realisasi 

Penyususnan  

Silabus/RPP

Implementasi        

dan  Revisi

Monitoring 

dan feedback 

(evaluasi dan 

revisi)

 Gambar 4:  Prosedur Pengembangan Pembelajaran Prakarya 
 

4.2.1. Tahap Orientasi 

Tahap ini merupakan tahapan pertama dan utama dalam 

pengembangan pelajaran Prakarya dengan materi energi terbarukan. 

Paling tidak ada empat faktor yang kontinum yang harus diperhatikan 

yaitu Kurikulum SMP 2013, kebijakan Pakarya untuk SMP, analisis 

SWOT, dan visi misi sekolah. Pelajaran Prakarya merupakan pelajaran 

kelompok B yang mempunyai alokasi waktu 2 jam pelajaran di kelas 

7, 8, dan 9 sehingga totalnya sebanyak 6 jam selama pendidikan di 

SMP. Jumlah jam Prakarya ini lebih sedikit dibandingkan dengan 

pelajaran kelompok B lainnya yaitu Seni Budaya dan Penjas Orkes. 
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Oleh karena itu jumlah jam yang sedikit ini harus digunakan secara 

optimal agar siswa selain mengetahui dan memahami energi 

terbarukan, dan yang terpenting adalah siswa berkarakter yang 

memiliki kebanggaan terhadap Indonesia. 

Tujuan tahap orientasi ini adalah menentukan komitmen 

bersama tentang materi energi terbarukan yang akan dikembangkan 

dan dibelajarkan pada pelajaran Prakarya. Untuk mencapai tujuan ini 

maka kegiatan orientasi ini dapat dilakukan melalui Focused Group 

Discussions (FDG) dengan melibatkan semua guru dan pimpinan 

sekolah di sekolah bersangkutan. Dengan mendasarkan diri pada 

tujuan kurikulum nasional (Kurikulum SMP 2013), kebijakan-

kebijakan terkait dengan pelajaran prakarya, analis SWOT, serta visi 

dan misi sekolah, maka komitmen yang harus disepakati adalah profil 

siswa setelah belajar Prakarya. Profil inilah yang dijadikan dasar 

pijakan untuk menentukan SKL (standar kompetensi lulusan), SI (SIi), 

SP (standar proses), sumber belajar, metode/pendekatan/strategi 

belajar, serta cara dan alat evaluasi yang akan digunakan. Proses 

pengembangan profil ini juga dapat dilakukan melalui FGD dengan 

melibatkan guru-guru Prakarya dan IPA secara inten. 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa model 

pengembangan pelajaran Prakarya mengikuti “Model Diamond”, 

dengan jenis pengorganisasian kurikulumnya adalah separasi 

terintegrasi dengan KI. Tujuan awal dari pengembangan pelajaran 

Prakarya ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 

siswa SMP tentang kelangkaan energi, serta mampu memanfaatkan 
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dan membuat energi dari sumber-sumber energi terbarukan. Oleh 

karena itu dan sumber energi terbarukan di Indonesia banyak 

ragamnya, maka dalam pembelajarannya menggunakan sistim block. 

Misalnya, kelas VII materinya adalah energi matahari, kelas VII 

adalah energi angin, dan kelas IX adalah energi air. Jika Standar Isi 

(SI)/ materi sudah ditentukan maka kemudian dibuat draf kurikulum 

atau silabus Prakarya, paling tidak memuat komponen-komponen 

berikut. 

Tabel 2: Komponen Draf Silabus Prakarya 
 
Nama Sekolah  : SMP “X” 
Mata Pelajaran  : Prakarya 
Kelas/Semester  : VII/1 
Standar Kompetensi : Memanfaatkan dan Membuat Energi Dari 
Energi Matahari 
Kode Kompetensi : 
Alokasi Waktu  : 
 

KD SI PBM Indikator 
Nilai 

Karakter 

Cara dan 

Instrumen 

Penilaian 

Alokasi Sumber 

Belajar TM TS TD 

          

 
Keterangan: 
KD : Kompetensi Dasar 
SI : SIi/ konten/materi 
PBM : Proses Belajar Mengajar 
TM : Tatap Muka 
TS : Tugas Terstruktur 
TD : Tugas Mandiri 
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4.2.2. Tahap Pengembangan Silabus/ RPP 

Pembelajaran Prakarya bermuatan energi terbarukan harus 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif 

yang termuat dalam KD dan indikator harus mencakup: pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan kreasi. Sehingga 

teori belajar yang digunakan tidak hanya behavioristik dan 

kognitivistik tetapi juga teori belajar kontruktivistik. Ranah afektif 

harus menyertai dalam setiap pencapain KD/indikator dan ditulis 

dalam silabus dalam bentuk komptensi dan dinilai ketercapaiannya, 

demikian juga dengan ranah psikomotornya. Alokasi waktu di kelas 

perminggu minimal sama dengan alokasi Tatap Muka (TM) kurikulum 

nasional, dan jika dirasa kurang maka bisa menggunakan jam di luar 

sekolah dalam bentuk Tugas Terstruktur (TS) dan Tugas Mandiri 

(TD).   

4.2.2.1.  Analisis Kebutuhan Pengembangan Standar 

SKL merupakan standar yang harus dimiliki oleh siswa dalam 

mempelajari materi tertentu, kemampuan pada jenjang tertentu, atau 

kemampuan yang harus dimiliki setelah lulus pendidikan. Oleh karena 

itu SKL ini dapat menyatakan atau cerminan dari standar profil 

lulusan. Untuk memenuhi SKL tersebut maka perlu ditetapkan SI yaitu 

materi apa yang akan diberikan. SI merupakan salah satu bagian yang 

sangat penting dalam pelaksanaan kurikulum, karena SI ini dalam 

pengembangan kurikulum nasional merupakan ukuran minimal yang 

harus dikuasai oleh siswa, baik dalam bentuk kompetensi, tujuan 

pembelajaran maupun mengenai cakupan materinya. SI disusun 
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berdasarkan SKL dan harus memperhatikan SI dan KI kurikulum 

nasional.  

Dari SI ini dikembangkan menjadi KD permateri, penyusanan 

tersebut merupakan kerangka minimal yang merupakan masih konsep 

dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan pembelajarannya. 

Sehingga diharapkan para guru harus mempunyai kompetensi dalam 

pengembangan SI ini. Pengembangan SI secara profesional sangat 

dibutuhkan, karena dengan cara inilah dapat membuat dan mencapai 

visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Pengembangan SI dapat 

ditempuh melalui berbagai unsur yaitu: pengembangan melalui 

turunan materi, pengembangan melalui indikator pencapaian, 

pengembangan melalui kemampuan siswa, pengembangan melalui 

metode, pengembangan melalui media pembelajara, pengembangan 

melalui waktu, dan pengembangan melalui penilaian. 

 

a. Pengembangan SI Melalui Turunan Materi 

Adakalanya materi dikembangkan dari KD, sehingga 

dalam sebuah KD pasti ada materi ajar, dimana materi ini dapat 

juga merupakan turunan dari materi KI. Materi KD biasanya 

masih abstrak atau masih umum sehingga perlu memiliki turunan 

materi. Untuk memudahkan menyusun turunan materi ini, 

dilakukan penyusunan materi yang ada dalam KD secara 

bertangga/ bertingkat. Oleh karena materi KD merupakan materi 

pokok, maka harus dilakukan pengindentifikasian sub-sun materi 

pokoknya secara memadai dalam rangka memenuhi tuntutan 
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kompetensi dalam KD. Kemudian dari masing-masing sub materi 

pokok dicari lagi turunannya (sub-sub materi pokok) jika masih 

ada turunannya. Bila sub-sub materi pokok tersebut sudah 

spesifik, maka berhentilah upaya penurunan materi. Jadi turunan 

materi KD dilakukan sedemikian rupa manakala belum spesifik 

dan jika materi KD sudah spesifik maka tidak perlu lagi dilakukan 

penurunan materi. 

 

b. Pengembangan SI Melalui Indikator Pencapaian 

Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penilaian. 

Indikator ini harus memenuhi beberapa karakteristik antara lain:  

1) Tiap KD memiliki beberapa indikator. 

2) Tiap rumusan indikator minimal mengandung KKO (Kata 

Kerja Operasional) dan materi yang spesifik. 

3) Keseluruhan indikator harus memenuhi tuntuan KD. 

4) Tingkat berfikir indikator harus mencapai tingkat berfikir KD. 

5) Urutan indikator harus menggambarkan hirarki kompetensi. 

6) Jabaran indikator mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

7) KKO KD dapat dijadikan KKO indikator, jika KKO KD telah 

oprasional. 

Karakteristik kata kerja indikator dan lingkup materi ajar 

harus dianalisis secara teliti dan cermat, sehingga jelas ranah yang 

dikandung, dituju, dan tingkat kesulitannya serta ruang lingkup 
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materi yang ada pada KD. Penganalisisan tersebut dapat 

dilakukan dengan mengikuti beberapa petunjuk sebagai berikut: 

1) Mempertanyakan perilaku apa yang diinginkan sehingga 

dapat diamati dan diukur sebagai bukti pencapaian 

kompetensi oleh siswa. 

2) Tingkatan kompetensi apa yang dapat diterapkan kepada 

siswa. 

3) Kemampuan siswa dijadikan dasar keluasan dan ketajaman 

materi yang menjadi pencapaian kompetensi. Merumuskan 

indikator yang sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu 

tingkat kompetensi dan materi untuk mencapai kompetensi. 

 

c. Pengembangan SI Melalui Kemampuan Siswa 

Kemampuan dasar siswa dapat dijadikan acuan dalam 

perumusan indikator. Ada tiga kemungkinan posisi kemampuan 

dasar siswa, yaitu: dibawah SI, sesuai dengan SI, dan di atas SI. 

Jika kemampuan siswa di bawah SI maka harus diawali dengan 

penyusunan indikator yang di bawah SI, hal ini dilakukan untuk 

menjembati ke indikator SIi dan Indikator ini dijadikan acuan 

proses awal dalam kegiatan pembelajaran untuk menuju proses 

pembelajaran pada indicator standarisi. 

Bila siswa telah memiliki kompetensi yang setara dengan 

kompetensi SI, maka tidak diperlukan penyusunan indikator di 

bawah SIi, hanya saja perlu dilakukan apersepsi dan mutivasi di 

awal kegiatan pembelajaran. Dan jika kompetensi siswa di atas 
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SI, maka diperlukan penyusunan indikator di atas kompetensi SI, 

sehingga kompetensi siswa mempercepat proses jenjang 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

d. Pengembangan SI Melalui Metode Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran terdapat istilah yang sudah 

tidak asing, yaitu: pendekatan, model pembelajaran, strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. 

Ada dua pendapat terkait dengan istilah-istilah tersebut. Pertama, 

kelima istilah tersebut mengandung makna yang sama, dan kedua 

adalah mengatakan bahwa kelima istilah tersebut mengandung 

makna yang berbeda.  

Pengertian berikut cendrung pada pendapat yang 

mengatakan berbeda. Pendekatan merupakan teori, konsep, 

rumusan yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran, 

seperti konsep pedagogi dan andragogi. Model merupakan 

gambaran umum dari sebuah proses kegiatan pembelajaran secara 

menyeluruh dan utuh. Strategi merupakan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran, yakni urutan proses kegiatan 

pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan pada setiap 

langkah pembelajaran. Sedangkan teknik adalah penerapan 

metode dengan cara-cara sistimatis dan sistemik, sehingga 

metode yang digunakan bernuansa efesien, efektif, berdayaguna 

dan hasil guna. Atas dasar penegrtian tersebut maka pendekatan, 
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model, strategi, metode, dan teknik merupakan istilah yang 

kuantum dari konsep ke teknik operasional dalam pembelajaran. 

 

e. Pengembangan SI Melalui Media Pembelajaran 

Penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran 

mempunyai peranan penting dalam proses penyampaian pesan 

kepada siswa. Upaya yang perlu dilakukan adalah 

pengidentifikasian kompetensi dan materi indicator. Setelah itu 

disusun dari masing-masing kompetensi indikator dan materi, 

dengan sebuah pertanyaan yaitu media apa yang cocok untuk 

digunakan atau yang dibutuhkan. Atas dasar pertanyaan tersebut, 

identifikasi semua media  pembelajaran yang mungkin yang akan 

digunakan. Setelah itu memilih media yang layak dan dapat 

diperoleh dan serta dilakukan. Dari sinilah SI dikembangkan 

sesuai dengan media pembelajaran yang digunakan. 

Pengkondisian media yang telah dikemukakan tersebut 

tentu memerlukan sebuah analisis kritis dengan menjawab 

beberapa pertanyaan sebagai berikut. 

1) Apakah kompetensi indikator dapat dikembangkan dengan 

media yang tersedia? 

2) Apakah media yang tersedia dapat dilakukan dan digunakan 

dalam proses pembelajaran? 

3) Apakah media pembelajaran dapat dibuat? 

4) Apakah media sumber pembelajaran dapat ditemukan? 
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5) Apakah media alat peraga telah tersedia ( by user) atau 

dapat dibuat (by design)  oleh satuan pendidikan? 

6) Apakah media alat dan bahan pembelajaran dapat 

diwujudkan?  

Jawaban dari semua pertanyaan tersebut menunjukkan proses 

menyeleksi media yang dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran, tetapi jika ada beberapa yang tidak bisa dijawab, 

maka SI tidak dapat dikembangkan dari media pembelajaran. 

 

f.  Pengembangan SI Melalui Waktu 

Dalam setiap struktur kurikulum akan tercantum 

waktu yang menyatakan banyaknya jam pelajaran 

perminggu. Waktu yang tersedia ini menjadi pertimbangan 

dalam pengembangan SI. Kuantitas dan kualitas kompetensi dan 

materi, harus ada relevansinya dengan waktu yang tersedia. 

Waktu yang tersedia banyak atau memadai akan dapat 

menampung pengembangan  SI yang lebih luas atau lebih dalam. 

Oleh karenanya alokasi waktu menjadi prasyarat dalam 

pengembangan KD dan SI.  

 

g. Pengembangan SI Melalui Karakter Bangsa 

Pendidikan karakter selalu menjadi tranding topic dalam 

dunia pendidikan. Menurut perkembangan dewasa ini terdapat 18 

karakter yang perlu ditanamkan kepada siswa, yang sekarang 

dikenal dengan karakter bangsa. SI dapat dikembangkan melalui  
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karakter  bangsa tersebut. Pertama, menentukan  indikator-

indikator yang akan dicapai dalam proses kegiatan pembelajaran, 

kemudian memasukkan beberapa karakter yang relevan dengan 

kompetensi dan materi indikator. Karakter bangsa yang terpilih 

pada masing-masing indikator akan dimuat dalam perencanaan 

proses kegiatan pembelajaran dalam pengembangan silabus dan 

RPP. Kedelapan belas karakter ini adalah merupakan standar 

minimal, jadi dapat dikembangkan lebih banyak lagi dan lebih  

luas  dan  memadai  sesuai dengan kompetensi yang diinginkan 

dan kebutuhan siswa. 

 

h. Pengembangan SI Melalui Kegiatan Pembelajaran 

SI dapat juga dikembangkan melalui kegiatan 

pembelajaran. Kompetensi dan materi (SI) yang ada dalam 

indicator dapat disampaikan melalui proses kegiatan 

pembelajaran. Dalam setipa proses kegiatan pembelajaran 

terdapat 3 tahapan, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan ada dua hal yang 

harus diterapkan yaitu apersepsi dan motivasi. Dalam kegiatan 

inti ada tiga tahapan, yakni exsplorasi, elaborasi dan komfirmasi. 

Sedangkan pada penutup ada tiga tahapan juga, yakni simpulan, 

feedback, dan tindak lanjut. Hal yang harus dilakukan adalah 

menetapkan kompetensi dan materi dalam  proses kegiatan 

pembelajaran. Pada tahapan mana kompetensi dan materi akan 
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disampaikan dalam   kegiatan  pembelajaran   untuk  mewujudkan   

hasil  belajar  yang maksimal. 

 

i. Pengembangan SI Melalui Penilaian 

Pengembangan SI dapat melalui penilaian, yaitu dengan 

mengukur hasil belajar siswa melalui instrumen (soal atau 

pengamatan). Pengembangan SI ini dilakukan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi siswa. Siapa diantara mereka yang sudah 

tuntas dan siapa yang belum tuntas dalam meraih kompetensi 

minimal yang ada dalam SI. Pengembangan SI melalui penilaian 

ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari semua 

komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk 

proses pembelajaran itu sendiri, bahkan termasuk instrumen 

yang digunakan dalam penilaian. 

 

4.2.2.2. Penyusunan Peta 

Berdasarkan  hasil analis kebutuhan tersebut di atas maka akan 

dapat diketahui bahwa bahan ajar apa saja dan berapa banyak yang 

akan dibuat. Setelah tahapan itu maka tahap berikutnya adalah 

melakukan pemetaan. Pada dasarnya tujuan pemetaan ini adalah 

menentukan ruang lingkup, urutan, dan sifat bahan ajar agar tidak 

terjadi overlap dan overload konsep atau materi ajar. Dengan 

demikian, pemetaan ini fungsinya sama dengan pengorganisasian 

bahan ajar yaitu menentukan dan menghasilkan bahan ajar yang 

sifatnya separasi, korelasi, atau terintegrasi. Dalam beberapa referensi 
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lain juga dikatakan bahwa sifat bahan ajar dapat dikelompokan 

menjadi dependen dan independen.  

Bahan ajar dependen merupakan bahan ajar yang terkait 

dengan bahan ajar lain baik dengan bahan ajar IPA atau pelajaran 

lainnya. Keterkaitan tersebut bisa bersifat korelasi ataupun integrasi. 

Sedangkan bahan ajar independen adalah bahan ajar yang 

keberadaannya bersifat separasi, berdiri sendiri, tidak tergantung atau 

tidak terkait dengan bahan ajar lain. Tetapi untuk bahan ajar Prakarya 

paling tidak berkorelasi dengan bahan ajar IPA, dan yang paling 

mungkin adalah bersifat separasi. Pemetaan bahan ajar sangat 

tergantung dari pemetaan SKL/KD Prakarya yang dibutuhkan oleh 

profil lulusan yang diinginkan. Oleh karena itu pemetaan SKL/KD 

Prakarya energi terbarukan ini harus berdasarkan suatu analisis yang 

menyeluruh mulai kelas VII – IX.  

 

4.2.2.3. Menentukan Bahan Ajar 

Dalam sebuah bahan ajar mencakup antara lain: 1) judul, 2) 

petunjuk belajar baik unruk siswa maupun guru, 3) kompetensi yang 

akan dicapai, 4) content atau isi  materi pembelajaran, 5) informasi 

pendukung, 6) latihan-latihan, 7) petunjuk kerja misalnya berupa 

Lembar Kerja, 8) evaluasi, serta respon atau balikan terhadap hasil 

evaluasi. Setiap jenis bahan ajar mempunyai struktur yang berbeda 

antara satu dengan lainnya. Berikut jenis bahan ajar cetak dan beberapa 

perbedaannya.  
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Tabel 3. Beberapa Perbedaan Pada Bahan Ajar Cetak 

No. Komponen Ho Bk Mo LKS Br Lf Wt Fo Ml 

1. Judul √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Petunjuk 

belajar  

- * √ √ - - - - - 

3. KD √ √ √ √ √ √ * * * 

4. Materi √ √ √ √ √ √ * * * 

5. Informasi 

pendukung 

√ * √ √ √ √ * * * 

6. Latihan - √ √ - - - - - - 

7. Petunjuk/lan

gkah kerja 

- * √ √ - - - * * 

8. Penilaian - √ √ √ √ √ * * * 

Ho: handout, Bk:Buku, Mo:Modul, LKS:Lembar Kegiatan Siswa, 
Br:Brosur, Lf:Leaflet, Wt:Wallchart, Fo:Foto/ Gambar, Ml: 
Model/Maket 

Ket: * bisa ada bisa tidak 
 

Bahan ajar cetak yang sering dipakai dalam pembelajaran 

adalah handout, buku, modul, dan LKS. Selain mudah didapat, jenis 

bahan ajar cetak ini komponennya lengkap sehingga memudahkan 

guru dalam pembelajaran. Bahan ajar Prakarya di SMP harus sesuai 

dengan ketersediaan dan kebutuhan pengembangan tingkat kognitif 

siswa. Oleh karena itu, topik judul yang diambil tidak hanya 

dikorelasikan dan relevan dengan kebutuhan tersebut, tetapi juga 

terintegrasi dengan pengembangan karakter yang ada di KI. Hal inilah 

yang membuat bahan ajar Prakarya bermuatan energi terbarukan 

berbeda dengan bahan ajar Prakarya di SMP selama ini. 

Membuat bahan ajar merupakan salah satu tugas seorang guru 

dalam menjalankan profesinya. Pembuat bahan ajar tidak hanya 
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mengetahui dan memahami jenis dan komponen bahan ajar, tetapi juga 

harus mengetahui dan memahami dari mana komponen-komponen 

bahan ajar berasal dan dikembangkan. Oleh karena itu mereka harus 

memahami bagaimana prosedur penyusunan bahan ajar. Prosedur 

pengembangan bahan ajar Prakarya akan lebih mudah jika pelajaran 

Prakarya ini bersifat separatif, dan hanya bersifat integratif dengan KI 

terutama pengembangan karakter. Pada dasarnya prosedur pembuatan 

bahan ajar cetak adalah sama, perbedaannya terletak pada komponen 

yang ada pada masing-masing jenis bahan ajar tersebut. Agar bahan 

ajar mudah dipahami dan tujuan pembuatan bahan ajar dapat dicapai 

secara efektif dan efisien mka ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan antara lain kemenarikan tampilan, hirarki dan sistematika 

komponen, kejelasan dan urutan materi, kelayakan materi, bahasa 

yang digunakan, kemudahan menguji pemahaman. Realisasi 

penyusunan ini dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. 

 

4.3. Tahap Implementasi 

Tahap ini merupakan realisasi dari rancangan pembelajaran 

yang berupa silabus/RPP di kelas. Tahap implementasi mencakup 

implementasi dan revisi, serta monitoring dan feedback (evaluasi dan 

revisi). Silabus/RPP dibuat berdasarkan asumsi yang berasal dari 

pengalaman pembelajaran, tentu saja pada tingkat implementasi tidak 

semua rencana yang ditulis dalam silabus/RPP terlaksana dengan baik 

bahkan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai hal. Oleh karena itu 

perlu adanya revisi-revisi demi penyempurnaan. Revisi implementasi 
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merupakan hasil evaluasi ketika program sedang berjalan (evaluasi 

formatif), sedangkan revisi evaluasi adalah hasil evaluasi terhadap 

hasil pelaksanaan program (evaluasi sumatif). 

Hasil evaluasi ini sangat bermanfaat tidak hanya menjelaskan 

tentang pelaksanaan, kendala, dan hasil program, tetapi juga bisa 

memperbaiki tahap orientasi dan tahap pengembangan. Oleh karena 

itu tahap implementasi dan evaluasi wajib dilakukan untuk mengetahu 

kemajuan dan keberhasilannya. Sehingga pengembangan pelajaran 

Prakarya dengan materi energi terbarukan selalu sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa kelak 

di masyarakat. Pentingnya evaluasi dalam pendidikan disebutkan 

dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 57 Ayat (1), bahwa evaluasi 

dilakukan untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional, dan 

sebagai akuntabilitas penyelenggaraan, Ayat (2) dijelaskan evaluasi 

dilakukan kepada siswa, lembaga, dan program pendidikan formal dan 

non formal semua jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya pasal 58 

ayat (1) menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan oleh guru untuk 

memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa secara 

berkesinambungan. 
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Energi terbarukan harus dikenalkan kepada siswa sejak awal 

melalui pembelajaran di kelas melalui pelajaran Prakarya di SMP. Hal 

ini dilakukan supaya menimbulkan kesadaran akan pentingnya energi 

dalam hidup dan kehidupan. Di sisi lain agar siswa merasa bangga dan 

bersyukur menjadi warga negara Indonesia yang kaya akan energi 

terbarukan ini, maka pembelajaran tersebut juga harus menumbuhkan 

kreatifitas siswa khususnya mengubah maupun menciptakan sumber-

sumber energi. Agar pelajaran ini memiliki kekuatan hukum maka 

perlu memasukkan materi energi terbarukan tersebut ke dalam 

kurikulum yang berlaku yaitu Kurikulum 2013. 

5.1. Kesimpulan 

Desiminasi energi terbarukan pada Kurikulum 2013 di SMP ini 

merupakan pengembangan kurikulum terintegrasi dengan KI 

khususnya pengembangan karakter bangsa. Tujuannya adalah 

memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa SMP tentang 

energi dan sumber-sumber energi terbarukan agar mereka memiliki 

pemikiran kreatif tentang pemanfaatan energi terbarukan. Oleh karena 

itu pengembangan kurikulum SMP bermuatan energi terbarukan 

dilengkapi dengan pedoman perencanaan pembelajaran dan pedoman 

pelaksanaan pembelajaran di kelas.  

Untuk menghasilkan pengembangan pelajaran Prakarya 

tersebut memerlukan beberapa teori tentang kompetensi, 

pengembangan kurikulum, organisasi kurikulum, dan Kurikulum 

2013. Sedangkan model pengembangan yang digunakan adalah model 

konseptual dan prosedural dengan mendasarkan diri pada 
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pengembangan kurikulum “Model Diamond”. Pedoman 

pengembangan ini merupakan respon terhadap kebutuhan untuk 

menyadarkan generasi muda khususnya siswa SMP terhadap 

pentingnya energi terbarukan, sehingga secara khusus, memberikan 

kontribusi nyata baik teoritis maupun praktis terhadap pengembangan 

kurikulum terintegrasi di SMP.  

5.2. Saran 

Melihat bahwa pembuatan energi tidak semudah membalik 

tangan namun memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu 

memahamkan akan hal tersebut harus sudah dimulai sejak awal. 

Memasukkan materi energi terbarukan ke dalam kurikulum SMP 

merupakan langkah awal untuk memahamkan akan penting mencari 

sumber energi yang baru. Namun, menambahkan materi tersebut ke 

mata pelajaran apa itu yang masih perlu mengkaji dan diskusi lebih 

jauh lagi. Untuk mendukung hal tersebut diberikan beberapa saran 

sebagai berikut. 

a. Sejalan dengan program Kemenristek dalam Buku Putih, 2005-

2025, perlu sinergi program energi terbarukan antara 

Kemenristek Dikti dan Kemendikbud. Melalui sinergi ini 

dimungkinkan Kemendikbud memasukkan materi energi 

terbarukan ke dalam kurikulum 2013 secara formal. 

b. Bila Kemendikbud setuju dengan pemasukan materi energi 

terbarukan ke dalam Kurikulum 2013 secara formal, para guru 

perlu diberikan pengetahuan praktis tentang energi terbarukan 

tersebut. 
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