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ANALISIS TERHADAP KURIKULUM 2 0 13

ANTARA REALITAS DAN HARAPAN

(二鵜.・

耽H MuⅥ心遭Sh皿即
Dosen pasca sa直a IAIN Tu-ungagung

Memasukl abad ke 2工lnl Indones-a dihadapkan pada masalch yang rumit

SePem masalah reformasi dalam kehidupan bemngara dan berbangs。y masaIah krisis

yang berkepa叩gan dan hingga saat lnl be音um tunta$ masalah keb胆kan ma]くrO

pemenntah tentang sistem pemenntahan otonom- daerah yang memberdayakan

masyarakat. KJta 」uga menghadapi perubahan-Perubahan besardan anat findament種l

dwlingkungan gIoba一・Dalan upaya penlngkatan sD帰ranan pendld】kan cukup

meno申OIeh karena itu sangat pent]ng bqgr pembangunan nasrom」 untuk

memfokuskan penlngkatan mutu pendldlkan pendldikan yang bermutu akan

dl函h pada sekolah yang bermutu・ dan sekolah yang bermutu akan menghasllkan

SDM yang bemuru pu-a・

Sementara ltu rendahnya mutu sDR′I s函kan dengan rendahnya mutu

Pendldlkan tlnggiysebngalmana data yang d]PaParkan oleh Ibrahlm Musa yang
d]unduh dan Repub-1ka, (22Afo2) Dosen FKIP Un]VerSltas Terbuka sesua- Survey

噂mengungkap rendahnya pemgkat unlVersitas terbaik dl tanah al「 dlantara

u11rrersltasuni、′ersltaS terba岨Asla Paslfik Dari 77 unlVerS即ng dlSurvey’emPat

unlVersitas terbalk da‘am standar Indorusra menempatl ulutan hawah’しJI penngkat ke-

6I, UGhI ke-68’UndlP ke-73直Una-rke-75∴

Rendahnya sDM dl Indonesin tldak terlepas denagn sIStem pendidlkdn ddn
ku「llくulumnya, dua hd] yang erat berkaltan・ ta一くdapat dipisahk種n sana dengan yang

血SIStem pend]dlkan yarlg dualankan pada zaman modem InI tak mungk-n t種npd

mellbatkan kc-kutsertaan kunkulum.Tak mungkin ada Keglatan pen(岨tanp|

kしir-kufum. Kebutuhdn akan adanya akti、′itas pendldlkan se-alし一be「arti kebutしih録n

addnya虹kulum Dulam kurikulum itulah ters-mPuI segah sesuatu yang hdus

車dlkan pedomdn bdgl P地eana種n pendld-kdn恥】klran tent種ng adany録kul llくulしIm

adalah setua dengan adanya sIStem pendldikan itu sendlrl.

Hubungan antara pendldlkan dan kunkulum adaldh hubungan untき「a tlUuan

dan lS甲dl‘11kan. suatu tuJuan, tegasnyd tquan函dlkan yang lng串capal,

akanddPat terfaksJnd 」lka alat sarana, lSl, a[au tegasnya ku皿um ysng 。UaChkdn dasdr

dCしIan 】n南′an Jirlny種sesu利dengan t岬Pendldlkan tersebu皿Itu dapat



diartikan bahwa kurlkulum dapat membawa kita ke arah tercapalnya tu理an

pendidlkan.karena kurikulum merupakan isi dan sarana untuk mencapal tu」u種n

pendidikan, maka kurikulum berisi nilai-nila- atau Cita-Clta yang SeSuai deng種n

pandangan hldup bangsa.Pada hakekatnya, PrOSeS Pendidik種n y種ng dualankan adalah

usaha untuk merealisaslkan nilai-nllai dan ide-1de tersebut.

Pada dasamya t可uan pendldikan yang [rokok (atau haklkらesenslal, Prinsipll証

tetap karena ia berhubungan dengan sIStem nilai atau pandangan hldup suatu bangs種

Akan tetapi.ha=tu tidak berarli kurikulum pun harus statlS, tak pemah mengalam-

perubahan. Kunkulum pun harus selalu dikembangkan sesua- dengan perkemba哩n

kebutuhan masyarakat..masyarakat yang dinamlS akan selalu mengalaml

pcrkembangan, Selalu menuntut adanya perubahan sesuai dengan perubahan zaman

Pada h種kekamya, ha圧upun dapat dipandang sebagai akibat sistem pendidlkan yang

d担ankan yang sudah dlPerhitunghan. Dengan kata lain ndanya kead鎚n masyarakat

yang dinamis dan terbukti terhadap adanya usaha-uSaha pembaharuan sesuai dengan

perkembangan zaman tersebut, meruPakan keberhasilan sIStem Pendldlkan’tanP種

mengakIbatkan berbagai faktor lain yang Juga berperan.

Dalam banyak hal, kurikulum dapat dijadikan ukuran kual-taS PrOSeS dan

keluaran pendidikan yang d珂ankan. Dalam suatu kurikulum sekolah telah tergamba・

tentang berbaga pengetahuan, keteramp~lan, Sikap sem mhl-n11al yang diha「apkan

dimlliki oleh setiap lulusan suatu sekolah.Akan tetapi kunkulum bukanlah merupakan

satu-Satunya fakto「 penentu “kualitas sepertl yang dlSaranhan dl〔lalamn)「d.航sIh

terdapat berbagai faktor laln yang turut menun」ang kualitas atau keberhasllan keglatan

pendidikan yang dualankan. M1Salnya saJa masalah sarana dan prasarana, SltuaSi dan
kondlSi lingkungan, kualitas guru sebag種i pelaksana pcn⊂lldikan dan sebagainya

Penting bagl guru adalah ia ha「us benar-bemr menyadarl Peranamya Sebag pelaks種m

pendidikan yang amat menentukan. Ha=tu menunt kepadanva untuk memaham同rl

menguasai berbagai masalah pendIdlkan, anta「種laln maSalah kunkulum.

Kし一「lkulum dan pendidikal…1eruPak種n 〔lua kons叩yang harus dlPahaml

terlebIh dahulu sebelum membahas mengenai r)engembangun kし1r緑ulum.Sd)種b・

dengan pemahaman yang jdas atas lくedua konsep te!一Selun 〔航「種pk甲u皿Pengdoi種

pendldlkan, terutama Pelaksana kunkulum’mamPu mdaksamkan tし一gas dengan

sebalk-haiknya. Kurikulum diln Pend-dlk種n l)ag種ll、an ‘lu種l、印甲g u種n掌、 an[ara ysllg

satu dengan yang lamnya Saling berhubungan 〔1種n [種k blS種te「P1Sahi温n.

Secara kodratl, manuSla Sqak lahlr tellh nlem十一しm¥a甲OtCnSl 〔十asu「 (句初・

Flmh me…Pakan potellSl dasar m種nus-a yang dlbawa se」ak hhlr Yang ha一・uS 〔litumbuh

kembangkan ag種r fi」ngSIOn組l b種gi kehidupannya di kcmudi種n h肌しntulく時

aktualisasi terhadap potensl tC'rSd〕ut d叩rt dllakukan usaha-uS種ha 〉▼ang ‘llSeng叩dan

secara sadal・ ngar menCaPa- Pe11um回mn 〔lan l-e「kemba=gan `CC潤OPt…d上

Pendidikan, Sebagal uSaha ‘hn keglatan manuSu de‘周、種tel‾h種叫) manuou

yang belum dewasa, bertu」uan untuk mCnggal中renS甲)tCnSl tCrsebut nga「 menl批ll

aktし一a上an dapat d'kembangk種n. Dengan l)egltu, I)Cndl〔ilkun話l出ala‥1ntしIk

へ386へ



membenkan rangsangan agar pens…anus]a tersebur berkembang sesual dengan apa

yang dlharapkan. Dengan berkembangnya potens甲ensi itulah manusja akan

meriadi manusia dalam arti yang sebenaruya. Di sirhah, Pendidikan sering djartlkan

Sebaga川Paya manusia untuk memanuslakan manusia. Sehingga mampu memenuhi

tugasnya sebagai manusia dan me串warga negara yang berani bagi suatu negara dan

Pendldlkan dapat teprdi melalul lnteraha manusia denga細川ngkungannya,

balk llngkung種n fisk maupun soslal. Proses interaksl tersebut akan berlangsung dan

dla音aml manusla Selama hldupnya. Interakst manusla ddlam llngkungan soslalnya

menemPatkan manusia sebagal mahluk soslal. Yakni, makhluk yang saling

memer】ukan, Salmg bergantung, dan sa一一ng membutuhkan satu sama la町ermasuk

ketergantungan dalam hal pendidlkan. Di sampIng itu, manuSia sebagai ma皿k sosial

terikat dengan sIStem sosial yang lebih luas.

Sekolah’Sebagai bagian dari sistem pendldikan naslOnal, tidak dapat dlPisahkan

dan sIStem kehldupan sosial yang lel〕lh luas.柾nya・ Sekolah itu harus mampu

mendukung terhadap kehldupan masyarakat Indonesia yang leblh balk. Dalam

Pendld-kan sekoIah, Pehksanaan pendl。lkan dlatur seca「a bemhap atau mempunyal

tlngkatan tertentu Dalam sistem pendl。Ikan msIOn種l, JenJang函dlkan dlbagi

me可pendldlkan dasaL Pendldhan menenga埴n pendldlkdn tmgg冊slng-

masmg tlngkatan ltu mempunyal tlUuan yang dlkenal dengan t車n instltusional atau

叫an kelembagaan, yakn叫hn yang harus d宣C種Pal Oleh setiap JenJang lembaga

函dlkan sckoIah Semu種tlUuan lnStltuSI tersebut merupakan penunjang tethedap

Saat -n量Pemenntah melalui Kemendikbud mengamanatkan kepada seluruh

lnStltuS~Onal kelembagaan pendldlkan untuk menetapk種n pendidlkan berbasIS karakter,

Dewasa ln。〕erkembang tuntutan un[し一k perubdhdn kunkulum pendId-kan ydng

mengedepankan perlunya membangun karakter bangs皿ini didas録rkan pilda falcta

dan persepsl maSya「akat tentang menurunnya kualltaS S-kap 。an mo「al anak-anak atau

Pa。a saat in】 yang 〔回ukan n硯h kしIrlkしi-um pend】dikan y種ng be「b種sis

ka「akte「; daiam artl kunkuIum ItしI Send-Ii memIllk】 ka「ckter’dan sckallguS

dionentas】kan b録gl Pem'⊃entしIkan ka「akter peserta d】〔一一一くPerba晶n kurikulum

nleru函n L)種gl…ak terpISdhkanし旧くur-kulum ltu sen。Il-1 (仰方cyα7油hvn sua〔u

ku皿し一m yang bc「-aku ha…S SeCara terus-meneruS d-lakし一kan penlngkdt種n 。engan

mengadopsI kel)utuhan yang berkemb種ng 。alan masyarakat 。an kel)utuh種n peserta

did-k, gum memlnlmalrs11 tlngkdt knmInalltaS yang叫rang ‘種gl帖nl terI串。a

anak l)dngSa y種ng tergoIong rnasth remqu.しTsr叫eme「Intah 'nl terbuktl dengan

me「anCang muncu申覚高批調20工タ,,yang s孤ln- masIh mc`n」ad- l〕ahanし画)a

/,{/b杭kan k。種〉混血ur柚um tersel〕ut.





untul叩erubahan; Pendekatan yang birokratis ini perlu untuk dlgantikan oleh suatu

Pendekatan yang adaptlP atau Organlk yang meng串kan penylmPangZln beberapa

dari perencanaan asli dan mengenall Orang Pada pemasalahan dan kondisl-kondisl

menyangkut sekolah.

5. Hindarilah sindrom "akukan sesuatu, ke垂kan apapuni● sindrom. Kebutuhan

adalah untuk suatu rencana kunkulum terbatas, untuk memusatkan usaha

SeSeOrang, Waktu, dan uang pada aktlVltaS dan isl yang adalah serasi dan rational.

Pembahan dihasllkan oleh pengetahuan baru, namun kehadiran pengetahuan

baru tidaklah cukup untuk perubahan.Masyarakat harus mengenali suatu kebutuhan

untuk berubah・Teori perubahan yang menyertakan llma ProSeS: I) kepemimpman; 2)

komunikasi; 3) pelepasan potensl manuSla; 4) problem solvlng; dan 5) evaluasi. Proses

ini dapat mendorong ke arah sistem (sekolah) kohesi dan kooperasi atau kon砧k dan

tegangan3.

Untuk menetapkan perubahan kurikulum harus menge巾konteks l-ngkungan

di mana mereka sedang beroperasi. Suatu audit ekstemal ha…S dibuat pada tahap awal

Pengembangan kunkulum untuk mengumpulkan dan menila=nfomasl berkenaan

dengan yang demografis masyarakat dan socioicultu「alnya, pelitlC-legal, dan aspek yang

lam. Data ekonomi pada faktor sepertl dlberikan sehingga tahap implementasl yang

dibuat sensitif pada harapan dan sikap masyarakat.Infomasi tentang lingkungan yang

ekstemal, melengkapl mfomasl baru, ldentitas harapan baru, dan menur直k untuk

memberi penghargam.Masukan mengenai lingkungan ekstemal sepert- 1tu

menghas11kan ,e研m dl dalam sIStem bidatlg Pendidikan’dari `寂q〃偽杭m7 men|Uu

αrIl施n踊bam・

Gam bal小Iodel Kekuatan Bldang

Daya penggerck Pengendalian K改脚tan

種IntervensI Peme「lntall a. Ketakutan yang tak dikenal

b. Nilal-Nllai Masyarakat b. Ancaman untuk menggerakkan

atau hamparan rumput

c. Perub種han Teknologl C. ketranpilan atau Pengetahuan us種ng

d. Le〔lakan Pengctahuan d. Nllai-N~lai tr種disional

e. Proses ÅdmlnlStrinf e. Sumber 〔1aya yzlng terb種tas

LeⅥin mengkonsep bahwa proses perubahan tcrd皿darl tlga langkah. I)

memllih sltuaSl yang diketemukan dalam diri klta, Suatu yang tidak beku, Jlka kamu

berkehendak, darl peln A. Sesuatu yang tldak dibekukan dalam din klta ini benar-benar

berartl Suatu Penu…nan Pengendalian kekuatan dalam rangka memngs|ng day種

penggerilk. Lewin percaya bahwa yang merangsang perubahan ndaIah leblh baik



TipePerub血anBidangpendidikan 

Sumber(Di)luar �DidalamSumber 

PemintaandarigoIonganberpengaruh; �Panitiakurikulumdaemh 

temしIanriset,kuasasah/tentangundang- �kurikulumdisekolahtempatPanitia 

und種ng 

PerubahanSeng叩 PerubahanSecaraspontan 

K匂utan[yang]te直di �Deliberativebelubahhas江 

Revolusione「BatasanwaktunIendadak, �BatasaIIWaktuEl′Olusiner 

high-impactberubah �工」amb種t,te卒didariw諒tuke“′aktu, 

melaIaikand種mpakhe「;ub種h 

Mndd ImPlementasi Ku工ikulun 2OI 3

Pemilihan Modc=mplementasl kunkulum serlng tergantung Pada p鉦han

filosofis. PraktlSl dan sa甲na melanjutIくan Pada kebutuhan akan alaトalat yang cfektif

untuk meningkatkan kurikしIlum dan peng型ramya Hams mengunati b種hwa usし11

umum untuk strategi pel岬bahan meliput主I) menJelaskan bentuk oto「i[as; 2)

menyertakan peserta dalam penentuan sasal.an, Pem吊han staf, d種n evaluasl; 3)

Penetapan tanggungiawab dan pe「an guru; 4) pel.sOnil pdatlh叩dalam strategl

perllbahan dan teknikresolusl konfllk; dan 5) l)erabot perubahal‥lengan melib種tkan

duhungan∴

CheckllSt untuk N Ienerapkan Pcrubahan Kurlkulum adahh sd)種ga=)ellkし1t :

I. Bagalmana nantinya pribaしIi gu… yal「g dlubah oleh lnO¥賞1?

2・ BeraLPa banyak waktu perslaPan tambahiln ynng 〔叫erlukanしl-1[ulく1nO…需

3. Bagaimana mnmya inovasi ’’cocokl“ dan ke m種te…Pa Peh」種「 (晶rahk種n?

4. Apa macam sumber daya material guru yang akan disaJikan?

5. Apa m種cam maten pd叩r種n baru yang 〔1】Se(聞くa…n[u申叫ar?

6. Apa lrola teladan interaksin・,・方c,しんn7C,’ak種n dl[un[し証

7. Bagaimana pemintaan prosedし甲enga」aran 〔申e'‘luk種n ).種ng beiし…1 d-kuasasl gum?

8. Apa m種cam pelatihan ymg ahan dis申く種n?

9. Stan〔iardlSasl teSt y種ng harus ⊂li種mbil?

I〇・ Dukungan adminlStraSi pememtah (pemd種) terha⊂lap p「ogl‾am b肌?

I I. Apa yang harus dIlakし1kan o「ang [しIa untuk mem品種m] da-1 11「en‘うukung p「ogl’am

yangba証



C. Kontckt雌lisasi Implementasi RErikulun 2OI3

Sebagalmana diungkap di depan bahwa lmPlementasl undang-undang dan

Peraturan Sebagal keb直kan pememtah (sebagaimana KTSP) dalam m.ma.u dan

mengontrol pendidikan seringkali menemukan 」urang ketidakselarasan antara

keduanya. Hal lni sebagaimana dlungkap oleh Omsteln & HunklnS bahwa

impIement弧kuriku音um adalah sebuah perubahan, dan perubahan bagi banyak orang

adalah menyenangkan apabila mempunyai efek menguntungkan dan menyengsarakan

apabiia memberatkan. Bagi banyak prcktisi pendidiken dl Satuan tingkat pendidikan

memandang K血kしIluln 2OI3 a。alah hal yang memberatkan. Bahkan, dengan sinlS

mercka mengatakan bahwa Kurikulun 2OI 3 adalah produk dzui pergantian menterl

lama ke menteri baru.

SinlSme PraktlSI Pendldikan dl banyak satuan pendldlkan te「sebut, Selayaknya

disikapi secara bbak. Dalam penger[ian bahwa Kur珊un 2OI3 masih sangat perlu

disosialisasikan seca「a∴Sistematis d種n mas轟sehingga pada glll「amya PraktlSi

Pendidlkan dan masyarakat mempunyal Perhatian vang m喝r料d 。engan pe「hatian

Pembuat kur帆lum (keb甲kan).

Program sosial-SaSi harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimb種ngkan

au`胞ue: budaya言ntelegensla, PSikoIogi dana, dan penyemaian nilai-nllal Visi bersama

antara pembuat kurikulum dan au読Y7C。 Dengan waktu transISi s種mpa1 2OIO dengan

efektivitas dan efesiensi tinggl adalah hal yang sangat mungkln melakukan hal

inl.Hanya saJa・ keberadaan o「ang-Orang dellgall ・kepe11tillgan, keul「tungall Pribadi atau

goIongan hedaknya d耳a。lkan pemasalahan yang Juga dlan[lSipasi (dan lnl yang

tampaknya leblh rumlt).

Mengenai mode音perubahan apa yang digし1nakan saat merumuskan Kurikulum

2OI3, PereView menggolongkannya pada Educational Change Medel, Hal lnl 〔erllhat

Pada f諒toトf諒tor yang mempengaruhl Perubahan kur皿um yang dilakukan

Pemerintah, dan 」uga te「阻t pada tirxalogl perubahannya yang te「pusat pa。a satu

keb粗くan dengan mempertimbangkan faktor諏tor yang laln. Namun fokus tipelogi

Perubahannya Juga b叩a「a。lgma nOmatlf dan rasionali P肌bahan yang d11akukan

dengan Kurik`山m 2OI3　`鴫a mengakomodasi renc種na寸enCana Perubchn yang

berbasis pnda kepentlngan tlngkat satuan pen。ldikan.しJntuk st「ateg甲肌bahLln

Kurikulun 2OI3 leblhしIelくat Puda st「ategl ^Z”7捌・匿Rcc読‘し抑t; yaltu St「ateg一

【〕erdas種r pnda IくeCe「d種s種n/inteligen 。an r種sIOmlltaS manuSla・ Atau mungk-n, mO。el,

txpoIog- Perubah種n,しIfln StrategI P肌bal「種n Kurikulun 2OI3血lah 。く1cktik.

∧Ienlmbang s垂「ah航壷u pen。1。ikan yang 。igunakan, ahan psikoIogl, teOri be串r

yang d】gumiun dl Indones】種, Sanga〔 mungkln bah“′a model, tlr)Olog- P肌bahan, dan

Strateg- Perul〕ahan Kuri血hm 2OI3 adrl種h b叩種radlgma dall berbasIS ‘cklektlk’,

banyak kunkuIum l)aru y種ng gagai ⊂lal種m imp-emen[asl karen諒etiadaan suatしi renCana

PelubaIlan 。alam kes。しIl|一han∴Suatu SIStem Pel・Sekolah種n. Kul皿un 2OI3 Sudah

。圃1Canalcan dalam keselし1l・uhan sIStem, namun karena l〕egltu一)e「ag種mn)′a毎り布tY.

dan n「aSalah pslkoIog-S Peml〕layaan’dan befum berhasilnya pengltegl-aSian ¥′1S一,
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Pe「eView memprediks~ b種hwa K元k山um 2O重3 akan be互alan timpang, tidak merata

antara satuan pendidikan yang satu dengan lain5.

Konsep kurikulし一m 2OI 3 berkembang sqalan dengan perkembangan teon dan

Praktlk pendidikan, 」し愕a bervariasi sesual dengan allran atau t∞n Pendldikan yang

dianutnya.stidaknya Ada tiga konsep tentang kurikulum 20I3, kurikulum sebagal

substansl, Sebagai sistem, dan sebagai bidang stud一・6[ I]

R諒sap /灯rama, kurikulum sebagai suatu substansi.Kurikulum dipandang

sebagai suatu rencana kegiatan be申a「 bagi mund-murid di sekolah, atau Sebagal Suatu

pe「angka=u」uan yang lngin dicapai.Suatu kurikulum 」uga dapat menunjuk kepada

sしIatu 〔1okumen yang bensl rumuSan tentang tlUuan, bahan車ar, kegiatan bela」ar-

m⊂r-g刊ar, 」adwal, dan evaluasi.Suatu kurikulum 」uga dapat dlgambarkan sebagai

dokumen tertullS Sebagai hasil pe「setu」uan be「sama antara para penyusun kurikulum

dan pemegang keb固くSanaan Pendldlkan dengan masyarakat.Suatu kurikulum 」uga

dapat mencakup lingkup tertentu, Suatu Sekolah, Suatu kabupaten, PrOPlnSl, atauPun

Sduruh negara.Konsep ml Sebenamya tldak Jauh berbeda dengan konsep kurikulum

Sebdumnya, namun 〔lalam kurlkulum 20I3 ml leblh bertumpu kepada kualitas guru

Sd-ag種l lmPlementator d- lapangan.

焔n5q,んr九均adalah kunkulum 20I 3 Sebagal Suatu Sistem, yaitu sistem

kurikulし一m.Sistem kurikulum merupakan baglan dari sIStem Persekolahan, Sistem

Pendldlkan, bahkan sIStem maSyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur

PerSOnalia, dan pl‾OSedur ke函　bagaimana ca「a menyusun suatu kurikulum,

melaksanakan, mengeⅦ1u蝿sl, dan menyempumakamya. Has11 dari suatu sistem

kurlkulum adalah tersusし1mya Suatu kunkulum, dan fungsl dan sIStem kurikulum

adalah bagaimana memeliha「a kurikulum agar tetap danamlS.

Konsep lm 」uga dapat 〔lipastlkan meng種lami prubah種n dan lronsep kurikulum yang

Sehelumnya, Sebab WaCana Pergantlan kunkulum dalam sIStem Pendldlkan memang

memP種kan hal yang “′叩「, mengmgat Pe「kemb標ngan alam manus-a te…S mengalami

Perubahan・NamしIn, dalam menentukan sistem yang baru diharapakan pa「a pembuat

keb甲k櫨n 」ang種n asal mam rubah s刊a, melamkan harus menentukan te「leblh dahulu

kerangka, konsep das種r maupしIn landasan filosofis yang menga†urnya・

人気朋申産直′言くur11くulum sd)agal Sua〔u bidang studl yaltu bidang stu〔l】

1u壷lくulum.看n用|eruPakan bl〔1ang k耳輪n Para ahIl kunkulum dan inli Pendidikan ⊂lan

peIlg種」aran Tしリuan kurlkulしIm sebaga- bidang studi a〔hlah mengembangkan llmu

tcnt種ng kunhalum da-1 SIStem lくu「ikulし一m心Ie「eka ya-1g men〔lalam- bidang kurikulum.

meml,e叫al・i konsepJ{OnSeP das種l・ tenung ku「ikulun爪Ielalし高studi kepus[akaan dan

l)erhagiv lくegl種tan Pen諒lan ・iun p⊂1coし)種an, me「eka menemし1kan haLhal baru yallg

⊂l種pat memperkaya d種n memperkしi種t bidnng studl kunkulum.



BeⅢbahnya kurikulum KTSP ke kurikulum 2OI3 1nl meruPakan salah satu

upaya untuk memperbaharui setelah dilakukannya penelitlan untuk pengembangan

kunkulum sesuai dengan kebutuhan anak bangsa dan atau generasi muda.量ntl dari

KurikuIum 2OI3ada pada upaya penyederhaman dan sifamya yang [ematik-

integratifKurikulum 20I3 dlSiapkan untuk mencetck generasl yang SlaP dl dalam

menghadapi tantangan masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk

mengantisIPaSI Pe「kembangan masa depan. Tltlk berat kurikulum 2OI3 adalah

be叫uan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam

meIakukan　‥(I)Observasl; (2)Bertanya (wawancara; (3)Bemalar, dan (4)

Mengkomunikaslkan (mempresentaslkan) apa yang mereka peroleh atau mereka

ketahui setelah menerima m aten pembel祖ran.

Adapun obyek pembelaJaran dalam kurikulum 20I 3 adalah古enomena alam,

SOSial’Seni・ dan budaya. Melalui pendekatan itu dlharapkan sISWa kita memiliki

kompetensi sikap, ket「ampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan leblh

kreatif言novatif, dan lebih produktif, Sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam

menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dl Zamannya, memasuki masa depan

yang lebih ba-k・ Pelaksanaan penyusunan kurikulum 20I3 adalah bagian darl

melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah

dirintis pada tahun 2OO4 dengan mencakup kompetensi sikap, Pengetahuan, dan

keteramp11an secara t叩adu・ Sebagalmana amanat UU 2O tahun 2003 tentang SIStem

Pendidikan Nasional pada pe可elasan pasa1 35, di mana kompetensi lulusan merupckan

kuallfikasl kemampuan lulusan yang mencakup sikap, Pengetahuan, dan keteramp11an

Sesua- deng種n standar msional yang telah dise甲kati・

Papa「an lni merupakan bagian dan LUI Publik Kurikulum 2OI3, yang

diharapkan dapat menJamg Pendapat dan masukan dari masya「akat. RasIOnalitas

penambahan jam pelajaran dapat d串askan bahWa Perubahan proses pembel垂ran

(darl SISWa dlbeh tahu me叫adi sISWa menCari tahu) dan proses penllaian (darl berbasis

OutPut me重りadl berbasis proses dan output) memerlukan penambahan jam pelaJaran.

Dl banyak negara, SePerti AS dan Korea Selatan, akhir - akhir ini ada kecenderungan

dllakukan menambah Jam P∈凋aran. Diketahu- juga bahwa perbandingan dengan

negara-negara l種ln menu可ukkan 」am Pela」aran di Indonesia relatlf lebih singkat.

Bagaimana dengan pembe串aran di Firlandia yang relatif slngkut.Jawabnya, di negara

yang tlngkat pel「dld融nnya be「種da di perlngkat satu dunia, Slngkatnya pembel垂「an

dldukung dengan pembe句aran tutorial yang balk.

Penyusunan kunkulum 2OI3 yang menitikberatkan pada penyederhanaan,

tematik-1ntCgratlf mengacu pada kunkulum 20O6 yang di dalamnya∴ada beberapa

r)emaSaIahan dl antaranya;
I. Konten kur-kulum yang maslh terlalu padat, lnl dltunjukkan dengan banyaknya

mata pe串ran dan banyak maten yang keIuasan dan tmgkat kesuk種ram)′a

md種mpaui tlngka.t perkembangan usla anak;

2∴Belum sepenuhnya be「basis kompetensi sesual dengan tuntしItan fungsl dan tuJunn
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ドndidikamasional ;

3. Kompetensi belし一m menggambarkan secara holistlk domain slkap, keterampilan,

dm pengetahuan; beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan

Perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metOdoIogi

Pembe固aran aktif; keseimbangan so丘ski]ls dan hard ski‖s, kewlrauSahaan) belum

terakomodasi di dalam ku琉ulum;

4. Belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang te直di pada t宣ngkat lokal,

nasIOnal, mauPun global;

5. Standar proses pembelaJaran belum menggambaikan u皿an pembedJaran yang

mci sehingga membuka peluang penafelran yang beraneka ragam dan berujung

Pada pembe均aran yang berpusat pada guru;

6. Standar penilaian belum meng種rahkan pada penllalan berbasis kompetensl (proses

dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi seeara be「kala; dan

7. Dengan K丁SP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak

menlmbuり{an multi ta筒r.

D" Studi Analisis Te血adap Kurikulum 2OI 3

Kurikulum 2OI3 adalah nama baru dan berbaga- nam種at亀u istllah yang

dlSandangkan pada kurikulum sebelum-Sebelumnya, lStllah ba「u ln=entunya

merupakan upaya pemerhati a輔terhadap kur-kulum untuk kem刊uan dan kebutuhan

dimasa mendatang・ Sebagal alasan meng種pa kunkulum harus beruball ad種lah, untuk

mempe-SlaPkan generasi sekarang agar mampu men」aWab tantangan masa depan

Indonesia.

Tuntutan masa depan berubah-ubah, maka klta pe古u menyesuaikan

kurikulum pendidikan kita. Mengapa harus berubah? Berangk種t da「- Sebu種h

Pertanyaan ini, maka setidaknya ada empat poln yang lngln penu=s ta、、′arkan p種da

ana[1Sis kunkulum ini, Sebagai ja“′aban dari pertanyaan mendasar yang ada 〔limuka : (種)

Kunkulum 2OI3 harus /,e血berubah untuk memperslaPkan gen⊂「料seka「種ng ag虹

mampu menJaWab tantangan masa 〔lepan In〔lonesla. Tuntutan mas種depan beruhah,

maka klta Perlu menyesu種ikan kunkulum pendidikan kita; (1)) SubStanSi perubahan

kllrikulum 2OI3 adalah perubahan pada: Stan⊂lar Kompetensl 【ノulusm, S[andar Isl

(kompetensi intl dan kompetensl 〔lasar), Stあndar Proses, d種n Smndar Pemlaian; (c)

KualltaS Pendidikan Indonesla Sud種h s種nga=auh tenm製ai (llb種ndingkan dengnn

negara l種in. Perubchan kunkulum lni untuk mengatasl ketertinggalan Indonesla. Jlka

penerapan kurikulum dltunda, akan leblh lama kIta meng叩「 kete111nggnlan dan neg|r種

lain・7 (d) Dengan kurlkし一Ium bam dlhara函n menghas-1kiln帆san dcng洲

kompetensi [mggl dan b叩ikjr analitlS.

Benkut ini sd)agal S種r種n atau kel「tk ke匹比l)erenC種n種atau ))emerlnu点



kaitannya dengan kurlkulum 2OI3; R九z聞かIengapa kompetensi anak-didlk kita

te。ingga=auh dan negara-negara lain同工engapa mereka tldak mampu berpikir

analltlS油Iungkln karena metode pembel種jaran kita selama lni. `二∽m功俳,助狗

b華子肋mkん極り働所em7a5u后C勅Jadi yang lebih mendesak adalah (a)

memberdayakan pa「a guru untuk meng担r dengan menekankan observasi, analisa,

menalar dan refleksi; (b) memperbalki sistem evaluasi dalam dunia pendidlkan kita:

mα助ap雄peんんan日録nC佃n ∧あ7a左膝親らPerlu dibuat riset ilmiah: aPakah

karena kualitas guru-gum atau kualitas kunkulum? Janganiangan kunkulum sudah

bagus (CBSA, KBK dan KTSP) hanya tidak didukung dengan pemberdayaan

guru.Juga setlaP kunkulum itu tidak ada petunJuk teknlS Pelaksanaamya.Jadi masalah

dunia pendldlkan kita buk種n membuat kurikulum baruTapl menjalankan dengan balk

kurikulum yang sudah ada.Lebih mendesak adalah pemberdayaan guru

(kompetensinya) dan sekaligus kes匂ahteraamya・R己助Pememtah perlu membuat

evaIuasl te「hadap pelaksanaan kunkulum KBK dan KTSP lebih du音し1. Berdasar ini baru

klta mengetahui apa yang perlu diubah lebih awal aga「 kita dapat meningkatkan mutu

Pendldikan nasioni11

Adapun perubahan-Perubahan yang ada dalam kunkulum 2OI3 dari kurikulum

Sebelumnya antara laln adalah

I. Perubchan Standar KrmpetenふLuhaan

Penyempumaan Standar Kompetensi Lulusan memperhatikan

Pengembangan nllai, Pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada

PenCaPalan kompetensl・P種da setiap 」enJang Pendidikan, rumuSiln emPat kompetensl

intl (pengha)′atan dan pengamalani agama, Slkap, kete「ampilan, dan pengetahuan)

menJadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setlaP kelas.

2. P併し心血l弧S血d狐畦i

Pembahan S†andar Isi dan kunkulum sebelumnyzl yang mengembangkan

kompetensi dan mata pe旬aran merUadl fokus pada kompetens- yang dlkembangkan

menJadl mata Pel叩ran melalui pendekatan temat虹ntegratlf(Standa「 P「oses).

3. Perubahan Standar Proses

Perubahan pa⊂la Standar P一てrseS be「artl Perubahan strate茎l PembeIajaran.Gu…

W坤) meranCang dan mengdola proses pembel叩ran ak証yang menyenanghan

Pese11a dlしllk dlfasili[aSi untuk mengamatl, memnya, mengOlah, meny型kan,

menylmPulkan, d種n menCIPt録・Sebagal Cat種t|n dari adanya pe「ubah肌lnl; (I)

Poubahan metode meng型r lm hanya mungkln dllakuhan ketika p種ra gulu menguasal

metode-metOde mengqJar yang efek証Jaし11 gu…　Pe「Iu dIberdayakan sehmgga

menguasal bidang )′ang ‘11函rkannya dengan l)aik sekaligし一S tramPll menyamPaik種n

topik ltu dengan ca「"′ang menal「】らSe‘lerhana, mengaSyilckan ⊂1an membし一at anak

dldik Paham. (2)しTntしIk menc叩刑Perubahan p「oses lnらgurし一∴ erlu dil諒h terus-

menerus (dIdaI甲mgl Sd種ma p-useS bei叩「-menga」ar)・ Caion-calon guru準ng sedang

bdaJar d- Pel-guman Tmgg=ug種dll証h standar proses lni sesuaI dengan bIdang y種ng

d~amPunVa.
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Penllalan yang menguk申alan otentlk yang mengukur kompetens叫

keteramphan・ Serta penget種huan berdasa「kan hasil dan proses.sebelumnys岬aun

hanya meng血ur hasil kompetensi.

Beberapa Konsekwensl aklbat dari pehoahan substansl tersebut adalah :

己地棚田河山中軸坤狐雌SD
Beberapa perubahan drast教S ada 。a-am kunku」um 20I3, di antaran河k山

be埴amhah, tetap巾h mata pefajaran dlkurang`・ Di ringhat SD, dan IO mata

Pehan (mape一) meJUadi 6 mape巾tu Bahan Indones]a, Pendldlkan

Ke、Varganegaraan, Ågama" Iatemat栂a- Budaya, dan ohhaga.pekyaran IP¥

dan IエフS dr。adcka同一ntegrasikan ke maperfun ,・obyek ku「岨m baru lni adalah

inena alam庫nena so姐n budaya,・・ Dan K]s I-2 SD・ Jum萱ah Jdm pe虹

SCbelumnya ada」ah SD 26 」am/mmggr meruad1 32 」am/mmggu Namun ha亜rlu

d】P]klrkan seca「a serlus. Apakah -n] sungguh membuat anak-anak klta makln s]ap

端葦詰霊塁嵩墨蕊豊識語
」un 7 dan kemu。】an kemball leblh 」ama dan yang se」ama皿karena ada penambahan

」am t】nggal di sekoiah. Anak Juga masin pe「萱u mengendn PR d] rumah atau

men軸es. Jadl pe叫piklhan bagaImana dampak penanbahan Jam pe埴1 1nI

Pada amk-anak kita.

b・ Pchambahanjur血hjam bekyar di SMP

Pel岬bahanJumlah Jam beber ch SMP adalah, (I) Jum-ahJam befaJa「 S]SWa SMP

bel岬bah 。an 32 」am/mmggu me函8 」am permlnggu. (2輝u be-ayar 5 ha「量葛

berartI Set-xp har- anak behaJar 8 Jan setIaP hall. Apa 】nl tldak penat凪drsrapkan

makan slang anak dan gu唖perubahannya demIkian・ maka; (I) Kemungklmn

masath yang akan muncu」 adalah anak-andL makln l⊃OSan berada d] Seko⊥ah. Lebin_

leb唖au ca「a mengqu guru sepenl yang selama岬an k。uar guru perIu mengapr

〔hogan lel)lh menank dan membuat anak gemblra be串】 apakah guru mampu

berul)ah cepat?Klta sudah be]aPa kah berul)ah kulthun‥984 (CBSÅ), 2∞4 (KBK)

。an 2OO8 (KTSP) ca「a-cara mengayaI gurundak berubu岨)lh banyak mena[撮「,

memInt種mulld men軸dan Idt`h種n-IatIhan (d坤envrapkanしN (2) Pemerlnt種h

mengat種kan pe串akdn meIla岨ngan metode l)d「し叫l apckah guru slaP

me¥¥ruJu。lran lde叫ng d】hdr函n pemenntah 〔ersebut?n∫ungkm perIu

Pene姐K。】hatannya 'nI asumsi oknum〇一el|emtu yarlg kebetul種n duduk daIam

C Pchanbahan Jumhh Jam pekyalun Agama

Addr)un penaml〕ahan叫am pefaJaran Ågam両SD dan yang sederap

I)e唖hal「 Chn 2 Jam/nllnggu men両m/mIngglL Jam Pefron agama dI SMP,

藍霊能岩島葦藍隷書
d11叫ad】 l。帖埴1 ac帖串aml〕ahan Jl叫)。a陣gama d。n
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PPKn dengan k種「akater郁ses pembentukan karakter dltentukan oIeh llngkungan

hldup anak (keluargr’Sekolah dan masyarakat). Apa yang diobservasi anak akan

Cenderung ditiru oleh anak. Apa konsekwensj menambah 」umlah pefajaran agana dan

PPKn凋ertambahnyajumlah guru agama dan PPKn.

d・ Jun】ah Mata P軸aran dik脚垂tapiJunlchJan B垂直dimbah

Di negara Iain・ temasuk di Firlandia, jum皿mata函aran tetap banyak tapl

jumlah toral jam pe擁unn per minggu dibatasL Kurikulum 20[ 3 kurangl jumlah mata

Pe串ran tapl menambah jumlah jam pefajaran pel・ mlng軋H。1 in, maSih mem。「lukan

Penelitlan bagaimana keadaan emosi anak-anak di seko輔Dengan Jumlah Jam

Pel垂ran yang sepeni sekarang `ni saJa, bagain-ana “Suhu 。m。Si” m。r。ka? F。kt。.

Penentu Sukses be因ar anak adalah anak tertarik dan suka / senang mempefa声

SeSuatu言tu ada音ah metodotogl yang mengaktiflくan dan membuat kreatif siswa, bukan

lamanya waktu.Indonesia adalah negara di dunia yang 」umlah hari be函efcktif atau

」umlah hari siswa ke sekolah per tahun [er[inggi di dunia - 220 hari.

e. Materi拘aran II]Adiintegrasikan dalam Mapd Bahasa hdonesia

Mungkin maksud dari pemerintah dengan pr〕ln inl adalah; (I "工enggabungkan

Sains dengan bahasa Indonesia - membingungkan fokus maten yang akan dinJarkan

Pada anak. Materi Pelajaran (Mapel) IPA punya indicat。r S。ndiri.Bahasa Ind。n。Sia

juga punya indlkatomya sendiri.Tldak bisa diintegrasikan. (2) Jika IPA atau IPS
dinjarkan ke daIam Bahasa Indonesia, Perlu dipertanyakan pengukuramya. Perlu

dlPe串s apakah pe匝an tersebut berdasar pada kaldah bahasa atau salnS.(3) Apa

konsekwensi menghapus IPA dan IPS pada anak-dldik kelak? Seharusnya klta

memperslaPkan anak-didik pada bidang sains s勘← dini.

Sebagal bahan catatan penuIis adalah; (I ) Justru pe均aran Bahasa, b,S。 maSuk

ke SalnS ntau IPS.Tld種k boleh dibalik.Bahasa Indonesla memakai konsep salnS atau

ilmu pengetahuan sosia凪IISalnya teks yang pe「lu dianallSIS dalam sebu地h bahasa berisi

“artlkel tentang tatallan kehidupan sosial,, (IPS) atau “artlkel penemuan llmiah,, (IPA).

(2) Bahasa dapat dlteraPkan pada semu種mata pe塵皿n. Sebab kompetensl

mendenga「kan・ ber-blCara, membaca dan mcnulis dapat dikembangkan函a semu種

mat種pe匝ran dengan tematik integ「ati"3) Ku皿um tematik dlkembangkan oleh

guru. Hal ltu te函di Inggris・ Finlandia, Austra吐AS, Singapura. Pad種Kurikulum

2OI3 Pememtah pusat menentukan tema dan buku pe匝ran yang akan d,t.rb,tk種n

mntInyd Per tema・ Di slni telJadi lompatan yang berisiko.Yaknl, tema-tema tamPakny機

l〕1Sa tidak sesual dengan konteks.maslng-maSlng SekoIah di berhagal dae「種h dengan cin-

Clrl khas maslng-maSlng・8

也pi他出型Desember 2O】2 dl unggah pa〔1a ha「whu o6 / ⊃2/2Ol i “′aL`tu [一ukul
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」ugakelemahandarikurikulum2OI3berikutanalisapenullS 

No �Indikator �脆un鍍叫an �Kelem盆han 

工. �Gum �Memenuhikompetensi �Timbulnyakecemasan 

profesi,Pedagogl’SOSial’dan �khususnyaguruyangmata 

PersOnal �Pel垂rannyadihapus 

Moti¥usimengaJartinggl �(KKPI,IPA, 

Adarambu-rambuyangjelas �Kewirausah狙n)terancam 

bagigurudalam �ser揃kasinyadicabut 

melaksanakanproses 

pembe匝ran(bukuinduk/ 

babon) 

Guruberperansebagai �Sebagianbesal-gurumaSih 

fなsilitato「 �te「biasamenga」乳「SeCa「a 

DiharapkanKreaktifitas �konl,enSioml 

Guruakansemakin �PenguasaanteknoIogl 

meningkat �informasidankomunikasi untukpembel卒ranmasih tei・batas GuruyangmengaJartidak sesuaidengankompetensi akademik Gurutidak tertant注ng/tidaksiap deng肌甲山-ahan KurangnyalくemamPu種n 糾叫し1ahml-「。SeS Penilaiansik叩「 ke章「amP晶nd種n I)engetahu種llSeCun hOlistik 

Gurutidakad物[untutanlagl �IGe種t血asGし1rし=〕erku「ang 

untし1kmenyusunmoduldan 

LKS 

2. �人萱肌垂men �Satuanpendidikan〔亜m �・¥da】くemungkinankし一mng 

melaksan種k種nkurikulum �sesua圧しikutcksdengan 

lebihte「kenしial同種n �ke帆{uh肌l-emhehja--an 

memudahkan �K「e種ti血種s(1購hm 

Lebihefektifd種nlebih �PCngembangunS刷〕uS 

sede「han種　　　　　　　　bel’kし1「肌き 



EfislenSidalammana」emen �PenataanulangDokumen 

Sekolahcontohnyadalam �K丁SPsesuaidengan 

Pengadaanbuku,dinana �kurikulum20I3 

bukusudahdisiapkandari �Restrukturisasidan 

puSat �re[X)SisiSDMpendidik 
Keterlaksanaanpendidikan �Otonomisekolahdalam 

lebihterkontrol �pengembangankurikulum 

Bebanseko音ahlebihringan �berkurang 

SekolahdptmemPerOleh �Sekolahtidakmandirl 

Pendamplngandaripusat �dalammenyikapi 

Sekolahmemperoleh �kurikulum 

koordinasidansupervisidari 

dae岨h 

3・ �Pembe蘭aran �Pembe句aranberpusatpada �Tingkatkeaktifandan 

sisWadankontekstual(siswa �motivasisiswabelum 

ak串Iebihkompeten, �merata 

Suasanabe厨arPAIKEM) �K臥Isaat証p種d種 

Metodepemhe旬aranlebih �umumnyamasih 

1〕e爪′a正asi �konvensional Masihberpusatpada k〇両証 

4・ �Pen=aian �Penilaianmeliputiaspek �membutuhklnPerangkat 

k0料時a危k串 �POrtofolioyanglengkap 

PSikomotoriksesualProperSl �danwaktupengamatan 

Penilaiantestdanponofolio �Belumsemし1aguru 

Salingmelengkapi �memahamisistem Pen=aiansikapdan kete「ampilan Belumad種juknis PemhobOt種nPenilaian 庇t議ml晶n ⅣIemmし)ahbebanIくe申 告um 

5・ �Pendaman �Penggしmanndanaleblh �KebutuhL‘ndanamel車di 

te「缶kus甲clapenc叩高an �1ebihl)eSaI’dantinggl 

tしUuan �(khususnyauntuktingkat 

S頂uanbiayupenし=dikan �SⅣLVK) 

「elati「me調てこl 

6. �「「an擦甲州/し-mP �《▲p「esiasidanmn饗aP… �CitrasekolahdanGuru 
anhalik �te「hadapsekolahmenjadi �akanmenu関れ車種t融k 



masyarakat �lebihtinggl �berhasilme亘ialankan kurikulum2OIl 

7・ �Saranadan �Penggrmaansaranadan �Jikatidakhati-hatimaka 
PraSaranameningkat �akancepatrusakThabis 

p「aSamna ��Sehinggaberpenga叫h Padaanggaran 

8. �Ekstrakurikule「 �Ekstrakurikulerw車vb �Pramukame可adibeban 

Pramukameningkatkan �bagisISWayangtidak 

karaktersiswaterutama �men)ukaipramuka, 

dalamkedisplinan, �Sehinggaadaunsur 

ke垂sama,Saling �keterpaksaan 

menghargaI,Clntatanahair, 

d= 

E・ K衡血p山m

I. Setldaknya Ada∴tlga konsep tentang kurikulum 2OI3, kurikulum seb種gal

Substansl’Sebagal Sistem, dan sebagai bidang studl. Sebag種i substansi konsep lni

Sebenamya tidak jauh berbeda dengan konsep kurikulum sebelumnya, namun

dalam kurikulum 2OI3 in=eblh ber[umPu kepada kunlitas guru sebagal
lmPlementator dI lapangan. Sd〕ngal Sistem konsep lni dapat dIPaStlkan mengalami

Perubahan dan konsep kurikulum yang sebelumnya, Sebab wacam pergantian

kul・lkulum dalam sIStem Pendidikan memang merupakan hal yang waJar,

menglngat Perkembangan alam manusla te「uS mengalam甲erubah種n・ Namun,

dalam menentukan SIStem yang baru dihalapakan para pembuat keb直kan jangan

asal main rubah saja, melalnkan harus menentukan te「lebi!一dahulu kerangka,

konsep dasar maupun Iandasan mosofis yang mengatumya Sedangkan Sebagai

Bldang Studi Ini merupakan bidrng kaJian para ahll kurikulum dan ahli

Pend刷くa-1 dan peng叩ran. TuJuan kurikulし一m Sebagal bl‘lang studi adalah

mengembangkan iImu tentang kur-kulum dan sistem kし一rikulum.

2・ Jlka d-an種lis種dan be「bagaI叩ek tentし1 Sudah se¥¥′叩mya terdapal pro da.n kontra

d種rl SetlaP i)e…bahan l…「kulum 」uga ter〔hpa[ keleb晶n dan kekuunngan ⊂lari

mas-ng - maS-ng. N種mu一一Sebagus al)a甲n kしInkulum 」1ka tidak 〔lldukung oleh

Semua Saram Pen〔Iし一kし1ng tentu tidak akan tercapal Sebngalmana yang dl

h虹aPk組n.
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