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ABSTRAK. Substansi kurikulum SMK dikelompokan menjadi pelajaran wajib dan keahlian. Matematika di SMK 

harus relevan dan terintegrasi dengan program keahliannya. Tetapi tuntutan UN, kurnas, Du/Di, dan SKKNI 

menyebabkan overload dan overlap materi ajar, bahkan materi yang diajarkan tidak relevan dengan program 

keahliannya, begitu sebaliknya. Agar pembelajaran matematika sesuai fungsinya maka diperlukan model 

pengembangan kurikulum terintegrasi. Untuk menemukan model tersebut memerlukan pendekatan dan teori dasar. 

Penelitian pengembangan ini bersifat longitudinal yang diawali dengan analisis kebutuhan, pendefinisian dan desain, 

uji validasi sehingga ditemukan model kurikulum. Penelitian hibah Dikti ini terdiri dari dua periode. Periode 

pertama difokuskan pada model kurikulum, kedua pada prosedur pengembangan SKL, SI, dan SP matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh “Model Piramida”, yang merupakan model konseptual yang menunjukan 

hubungan matematika, IPA, IPS, bahasa, dengan program keahlian, sedangkan volume piramida menunjukan beban 

belajar. Hubungan keempat komponen bersifat korelasi/separasi yang menopang keahliannya. Menopang tidaknya 

dilihat dari kesesuaian matematika dengan program keahliannya. Untuk itu, perlu analisis kebutuhan sehingga 

didapat SKL matematika, kemudian diurutkan yang didasarkan pada hirarki dan SKL program keahlian. Untuk 

pembuatan silabus/RPP matematika maka SKL tersebut dikembangkan menjadi indikator, SI, SP, dan 

alokasi/sebaran jam dalam semester. Model pengembangan kurikulum ini sangat efektif dan efisien jika melibatkan 

semua guru SMK yang bersangkutan. 
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Pendahuluan 

Tujuan penyelenggaraan SMK adalah 

menyiapkan siswanya untuk bisa bekerja pada 

bidangnya (UUSPN No. 20 Ps 3 Tahun 2003 dan 

PP No.22 Tahun 2006 Bab IIC). Oleh karenanya, 

struktur kurikulum SMK memuat pelajaran 

keahlian (Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013). 

Matematika sebagai pelajaran wajib harus sesuai 

kebutuhan program keahliannya, sehingga 

pelajaran matematika di SMK harus menopang 

penguasaan siswa terhadap standar kompetensi 

lulusan (SKL) program keahlian (Pusdiknakes, 

2010; Lindberg & Lulea, 2013; Henk, 2010).  

Atas dasar dan fungsi matematika 

tersebut, maka kurikulum matematika di SMK 

harus dikembangkan oleh sekolah  bersangkutan 

sehingga ditemukan model pengembangan yang 

sesuai. Berdasarkan hasil penelitian (Effendi, 

2013) diperoleh bahwa belum ada model 

pengembangan kurikulum matematika di SMK. 

Penyebabnya adalah pertama, model 

pengembangan kurikulum di Indonesia adalah 

top down, kedua, adanya pergeseran orientasi 

pembelajaran ke lulus ujian nasional (UN), 

ketiga,  pengelompokan matematika di SMK 

dengan 121 program keahlian menjadi tiga 

kelompok besar (KepDirMendiknas No. 251/C/ 

KEP/MN/2008), dan ketiga adalah minimnya 

pengetahuan dan kemampuan guru terhadap 

pengembangan kurikulum matematika di SMK.  

Masalah ini berlangsung lama dan 

berdampak serius pada kurikulum matematika 
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yang cendrung menganut azas supply driven 

yang separated. Pada tingkat implementasi, azas 

ini menimbulkan masalah overload dan overlap 

materi ajar, serta kurang mempertimbangkan 

scope dan sequence penyampaian (Darling; 

2005: 392). Solusinya, matematika dan pelajaran 

yang lainnya harus terintegrasi dengan program 

keahliannya, karena organisasi kurikulum yang 

demikian akan meningkatkan penguasaan siswa 

terhadap program keahliannya (Lindberg & 

Lulea, 2013). Masalahnya adalah bagaimana 

model pengembangan kurikulum matematika 

yang dapat mengakomudasi berbagai tuntutan 

tanpa mengurangi fungsi matematika di SMK. 

Metode Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas maka 

metode yang digunakan adalah penelitian 

pengembangan, dengan tujuan menghasilkan 

model pengembangan kurikulum matematika di 

SMK yang harus diuji (Gay, 2006: 7) melalui 

validasi internal dan eksternal. Penelitian 

pengembangan ini termasuk model prosedural, 

karena menekakan pada prosedur pengembangan 

dibanding model konseptual dan teoritik. 

Untuk memperoleh data tentang 

pengembangan kurikulum matematika di SMK 

maka ditetapkan sebagai tempat adalah SMK di 

Kota Malang melalui angket, wawancara, dan 

dokumen. Permasalahan difokuskan pada aspek 

orientasi, pengembangan, implementasi, dan 

evaluasi kurikulum selama ini. Untuk tahun 

pertama difokuskan pada model pengembangan 

kurikulum, dan untuk tahun kedua menemukan 

prosedur pengembangan SKL, SI, SP 

matematika SMK berdasarkan model tersebut. 

Untuk memperoleh yang dimaksud maka 

menggunakan FGD, dan uji keterlaksanaan 

dengan skala likert melalui analisis kualitatif. 

Sedangkan prosedur penelitiannya adalah 

sebagai berikut. 

Studi literatur Studi lapang

Deskripsi temuan pengembangan

Kurikulum matematika di SMK

Define dan design

Pengembangan Kurikulum
Produk Awal

Perbaikan
Uji validasi 

internal 
Produk Hipotetik

Uji Keterlaksanaan/ desiminasiProduk Final

Pendahuluan

Pengembangan

Evaluasi

   Gambar 1: Prosedur Penelitian Pengembangan 

Hasil dan Pembahasan 

 Pengembangan kurikulum pada dasarnya 

merupakan pengembangan SKL, KD, dan SI 

(Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013), tetapi 

untuk mengembangkannya memerlukan model. 

Oleh karena itu pada bagian ini diuraikan model 

pengembangan kurikulum SMK yang dihasilkan 

serta menjelaskan prosedur pengembangan 

standar-standar yang dimaksud. 

1. Kurikulum SMK Terintegrasi “Model 

Piramida” 

Berdasarkan tujuan penyelenggaraannya, 

pengembangan kurikulum di SMK dapat 

dilakukan melalui pengorganisasian SKL 

(termasuk KD dan indikator) dan standar isi mata 
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pelajaran wajib yang dintegrasikan dengan SKL 

program keahlian. Mata pelajaran wajib, selain 

program keahlian, dapat dikelompokkan menjadi 

4 yaitu matematika, IPA, IPS, dan Bahasa yang 

saling berkorelasi dan menjadi dasar untuk 

menunjang tercapainya SKL program keahlian. 

Pengikat KD-KD mata pelajaran wajib pada 

setiap jenjang (kelas 1, 2, dan 3) adalah KD-KD 

program keahlian jenjang kelas tersebut. Dari 

uraian tersebut maka desain model yang 

dikembangkan berdasarkan SKL dan KD mata 

pelajaran wajib dan program keahlian akan 

membentuk piramida (Gambar 2). 

Model ini didasarkan pendapat: 1) 

Fogarty tentang how to integrate curricula, 2) 

Darling (2005: 392) tentang pengorganisasian  

scope dan sequence, 3) Udelhofen (2005: 5) 

tentang pengembangan pendekatan spriral, 4) 

Ministry of Education Singapore (2009) tentang 

Mathematics Framework yang berbasis problem 

solving, dan 5) NCTM (2000: 14) tentang prinsip 

pengembangan kurikulum matematika sekolah.  
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2
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3

 Gambar 2: Model Kurikulum Piramida 

Pelajaran matematika (KD, materi, 

proses) mulai kelas 1 sampai 3 diajarkan sesuai 

kebutuhan siswa SMK untuk menguasai 

KD/SKL program keahlian. KD-KD matematika 

ini tidak boleh overlap, oleh karena itu harus 

diurutkan berdasarkan hirarki matematika dan 

urutan kebutuhan KD program keahlian, dan 

didistribusikan dalam semester serta ditentukan 

kebutuhan alokasi jam pelajarannya. Penentuan 

jumlah jam pelajaran yang dibutuhkan KD-KD 

matematika tentu harus berdasarkan alokasi jam 

efektif, banyaknya materi yang harus diajarkan, 

dan tingkat kesulitan materi ajar tersebut. 

Hubungan antara pelajaran matematika dengan 

program keahlian ditunjukkan oleh bidang 

segitiga O-Matematika-Program Keahlian. 

Proses penentuan materi yang dibutuhkan siswa 

SMK terhadap IPS, IPA, dan bahasa adalah sama 

dengan cara di atas. Sehingga hubungan IPS, 

IPA, dan bahasa terhadap program keahlian 

masing-masing ditunjukkan oleh bidang-bidang 

segitiga. Hubungan antara matematika, IPA, IPS, 

dan bahasa merupakan hubungan korelasi atau 

separasi, yang ditunjukkan oleh bidang 

segiempat Matematika-Bahasa-IPA-IPS. Bidang 

ini menunjukkan banyaknya materi/KD yang 

dibutuhkan KD/SKL program keahlian selama 

proses pendidikan. Sedangkan volume piramida 

yang merupakan beban belajar siswa SMK untuk 

bisa lulus/menguasai SKL program keahliannya. 

2. Prosedur Pengembangan SKL, SI, dan SP 

Matematika Berdasarkan “Model Piramida” 

Model Piramida termasuk kurikulum 

terintegrasi buttom up dengan tujuan akhir adalah 
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siswa menguasai program keahliannya. Oleh 

karena itu, prosedur pengembangan SKL, SI, dan 

SP matematika di SMK dapat melalui empat 

tahapan yaitu orientasi, pengembangan, 

implementasi, dan evaluasi. 

Tahap orientasi bisa melalui FGD atau 

teknik Delphi dengan melibatkan akademisi, 

kepala sekolah, waka kurikulum, dan semua guru 

SMK yang bersangkutan, dengan melakukan 

identifikasi tujuan, menentukan SKL, KD, dan SI 

program keahlian dan urutannya. Setelah itu 

melakukan identifikasi tujuan dan SKL 

matematika sesuai program keahlian. Tujuan dari 

tahap ini adalah menentukan SKL matematika 

yang dibutuhkan oleh SKL program keahlian.  

Tahap berikutnya adalah pengembangan 

SKL matematika menjadi SI, KD, SP dengan 

mempertimbangkan muatan kurnas, kisi-kisi UN, 

dan referensi yang relevan. SKL, SI, dan KD 

diurutkan berdasarkan hirarki matematika serta 

berdasarkan urutan SKL, SI, dan KD program 

keahlian, kemudian menentukan alokasi dan 

sebaran jumlah jam matematika ke dalam 

semester. Kegiatan tahap ini bisa dilakukan 

melalui FGD/Teknik Delphi dengan melibatkan 

akademisi matematika dan guru matematika 

SMK yang bersangkutan. 

Hasil tahap tersebut dijadikan dasar pada 

tahap implementasi. Tahap ini tujuannya adalah 

membuat rencana pembelajaran (RPP). Untuk 

bisa membuat RPP maka diperlukan kemampuan 

dalam pengembangan bahan ajar, menentukan 

sumber belajar, serta mampu menentukan 

metode pembelajaran dan penilaiannya. Tahap 

terakhir adalah evaluasi, tahap ini diharapkan 

guru mampu memprediksi masalah yang akan 

timbul serta mampu mengantisipasinya. 

Sehingga guru akan lebih mudah dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan, dan pada 

akhirnya guru mampu melakukan perbaikan 

kurikulum matematika sesuai kebutuhan dan 

perkembangan. 

Kompetensi/ 

tujuan

Sandar Isi

Standar 

Proses

Evaluasi 

Pembelajaran

Analisis 

kebutuhan

Implementasi        

dan modifikasi

Monitoring dan

feedback (evaluation

kurikulum)

Fase 

Pengembangan

Fase 

Orientasi

Fase 

Aplikasi

Kurikulum 

Program Keahlian

Kurikulum

Matematika

    Gambar 3:  Prosedur detail Pengembangan 

    SKL, SI, SP Matematika “Model Piramida” 

 

Berdasarkan uji keterlaksanaan diperoleh  

bahwa Model Piramida mudah (62,1%) 

dilaksanakan dan terapkan.  Walaupun demikian 

tidak semua empat tahapan dengan 16 aspek 

yang dinilai memiliki tingkat kemudahan yang 

optimal. Jika dilihat dari urutan skor terendah 

sampai tinggi adalah orientasi (56,7%), 
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implementasi (62,1%), pengembangan (64,3%), 

dan evaluasi (65,5%). Pengetahuan, kemampuan, 

dan keterlibatan guru dalam pengembangan 

kurikulum sangat berpengaruh terhadap uji 

keterlaksanaan ini. Hal ini dapat dilihat dari cara 

guru-guru dalam memberikan penilaian, ada 

yang menilai sangat mudah pada semua item, 

sementara guru yang lain tidak. Variasi 

pemberian nilai yang tergolong ekstrim ini 

ternyata para guru SMK selama ini belum pernah 

terlibat langsung dalam pengembangan 

kurikulum, belum pernah ada pertemuan bersama 

apalagi pengembangan kurikulum matematika. 

Proses orientasi memperoleh persentase 

paling randah, karena guru belum mampu: 1) 

menentukan SKL, KD, SI program keahlian, dan 

mengurutkannya; dan 2) menentukan tujuan 

pembelajaran matematika yang sesuai tujuan 

program keahlian. Hasil orientasi kemudian 

dikembangkan sehingga menjadi dokumen. 

Proses pengembangan ini tidak mudah karena 

perlu wawasan dan pengetahuan yang luas 

tentang fungsi dan peran matematika di SMK. 

Proses identifikasi SKL matematika yang 

dibutuhkan program keahlian juga tidak mudah 

apalagi harus mengakomudasi kepentingan 

kurnas dan UN.  Proses ini membutuhkan waktu, 

memerlukan koordinasi, membutuhkan analisis 

yang cermat. Selain itu, proses ini menjadi 

sangat tidak mudah ketika sistem pembelajaran 

di SMK menggunakan sistem blok.  

Walaupun proses implementasi termasuk 

katagori mudah, tetapi perlu kedisiplinan yang 

tinggi sehingga sesuai rencana. Sedangkan 

evaluasi yang meliputi kegiatan mengidentifikasi 

dan menganalisis masalah yang akan terjadi pada 

proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi 

pencapaian tujuan pembelajaran masuk katagori 

tidak mudah karena belum memahami 

bagaimana mengevaluasinya. Selama ini yang 

mereka lakukan adalah evaluasi hasil belajar 

untuk menentukan keberhasilan pembelajaran 

secara terpisah atau tidak terintegrasi.  

Kesimpulan  

Lulusan SMK untuk bekerja sehingga 

mereka harus dibekali pengetahuan dan 

ketrampilan yang berhungan dengan kompetensi 

pekerjaan yang dipilihnya. Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka semua pelajaran termasuk 

matematika harus mendukung dan menopang 

kompetensi tersebut. Banyaknya tuntutan 

terhadap lulusan SMK ini mengakibatkan 

matematika di SMK tidak sesuai fungsinya. Agar 

tujuan pembelajaran SMK dicapai efektif maka 

kurikulumnya harus dikembangkan secara 

integratif dengan “Model Piramida”. 
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