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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidkan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya siswa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 maka pendidikan karakter menjadi kewajiban dinternalisasikannya 

sejak dini pada semua jenjang mulai dari tingkat dasar sampai perguruan 

tinggi. Beban dan tanggung jawab pelaksanaan pendidikan karakter bukan 

hanya pada lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi saja. Lingkungan 

dan keluarga memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama.  

Terwujudnya pendidikan karakter bagi siswa di sekolah dapat 

dilaksanakan melalui pembelajaran dan pembiasaan berperilaku sehari-hari. 

Terjadinya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran di 

kelas memiliki pengaruh bersar terhadap terbentuknya karater. Guru sangat 

berperan dalam upaya pembentukan karakter ini. Ia harus mampu 

memberikan keteladanan dalam bersikap, bertutur kata, dan berperilaku. 

Interaksi guru dan siswa yang dilandasi dengan saling asah, asih, dan asuh 
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dalam kegiatan pembelajaran akan mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. 

Begitu pula adanya kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah. 

Setiap pagi siswa selalu berjabat tangan dengan guru, selalu mengucap salam 

dengan guru dan sesama, menjalankan sholat dhuha, sholat berjamaah, dan 

menunjukkan sikap dan perilaku santun terhadap guru dan sesama. Kegiatan 

ini secara otomatis akan menjadi kebiasaan siswa dan membentuk karakter 

siswa. 

Hadirnya kurikulum 2013 membuka peluang baru untuk merealisasi 

keberhasilan pembentukan karakter. Pembelajaran pada kurikulum ini 

dijabarkan melalui empat kompetensi inti. Kompetensi inti pertama untuk 

menanamkan sikap spiritual, sedangkan kompetensi inti kedua untuk 

menanamkan sikap social. Kedua kompetensi inti ini telah jelas akan 

menghasilkan terbentuknya karakter siswa. Pembentukan karakter melalui 

kompetensi sikap ini akan dibarengi dengan kompeten pengetahuan dan 

keterampilan yang dijabarkan melalui kompetensi inti tiga dan empat; 

Guru memiliki peranan penting dalam pembelajaran dan penanaman 

sikap baik spiritual maupun sosial. Melalui bimbingan guru, siswa mampu 

menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sikap baik yang 

menjadi kebiasaan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, akan membentuk 

perilaku baik bagi siswa dan dapat pula disebut siswa yang berkarakter.  

Implementasi kurikulum 2013 yang mulai diberlakukan oleh seluruh 

sekolah di Indonesia ini akan menjawab berhasil atau tidakkah pembentukan 

karakter bagi siswa. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan 
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penelitian yang berjudul “Implementasi Penilaian Sikap Berdasarkan 

Kurikulum 2013 untuk Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama” 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada implementasi penilaian 

sikap berdasarkan kurikulum 2013 untuk membentuk karakter siswa di 

sekolah menengah pertama.  

C. Fokus Kajian 

Fokus penelitian ini, bagaimana implentasi penilaia sikap berdasarkan 

kurikulum 2013 untuk membentuk karakter siswa di sekolah menengah 

pertama. Focus tersebut dirumuskan menjadi tiga sub fokus. 

1. Bagaimana perencanaan implementasi penilaian sikap berdasarkan 

kurikulum 2013 di sekolah? 

2. Bagaimana pelaksanaan implementasi penilaian sikap berdasarkan 

kurikulum 2013 di sekolah? 

3. Bagaimana dampak implementasi penilaian sikap berdasarkan kurikulum 

2013 terhadap perubahan perilaku dalam pembentukan karakter siswa di 

sekolah? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implentasi penilaian sikap 

untuk membentuk karakter siswa di sekolah menengah pertama yang 

diuraikan menjadi tiga sub tujuan. 



4 

 
 

1. Perencanaan implentasi penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 di 

sekolah. 

2. Pelaksanaan implementasi penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 

di sekolah. 

3. Dampak implementasi penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 

terhadap perubahan perilaku dalam pembentukan karakter siswa di 

sekolah. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pengetahuan dalam implementasi penilaian sikap 

berdasarkan kurikulum 2013 untuk membentuk karakter siswa dan 

sumbangan pengetahuan dalam penelitian tentang implmentasi penilaian 

sikap pembentukan membentuk karakter siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Guru dapat mengidentifikasi dan menerapkan penilaian sikap 

dalam pembelajaran untuk membentuk karakter siswa. 

2) Guru terbiasa berperilaku mulia baik melalui sikap spiritual 

maupun social dalam kegiatan belajar mengajar sehingga 

tercermin dalam perilaku siswa. 
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b. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan penilaian sikap sesuai kurikulum 

2013 sehingga mampu untuk membentuk karakter siswa karakter 

siswa. 

F. Penjelasan Istilah 

Penilaian merupakan pemberian penghargaan terhadap hasil karya 

maupun perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Kurikulum merupakan 

salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses 

berkembangnya kualitas peserta didik. Karakter menurut Hidayatullah (2010: 

12), adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi 

pekerti yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan 

penggerak, serta membedakan dangan individu lain. 

  


