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IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013  

DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI  

(STUDI KASUS DI SMK NEGERI SE-SURAKARTA) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pelaksanaan implementasi 

kurikulum 2013 dalam pembelajaran akuntansi, 2) Keberhasilan belajar  peserta 

didik dengan menggunakan kurikulu 2013, 3) Hambatan yang dihadapi oleh guru 

akuntansi dalam implementasi kurikulum 2013. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di SMK 

Negeri 1 dan SMK Negeri 6 Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  Keabsahan data dilakukan 

melalui trianggulasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) Implementasi 

kurikulum 2013 dalam mata pelajaran akuntansi secara keseluruhan terlaksana 

dengan baik jika dilihat dari: a. Kompetensi pendidik yaitu guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 dan SMK Negeri 6 Surakarta sudah sesuai dengan kurikulum dan bidang 

ilmunya,  b.  Buku pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 

Surakarta dimiliki oleh semua peserta didik, c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) mata pelajaran akuntansi yang disusun oleh guru akuntansi di di SMK Negeri 

1 dan SMK Negeri 6 Surakarta sudah sesuai dengan komponen dan sistematika RPP 

kurikulum 2013, d. Pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di SMK Negeri 1 dan 

SMK Negeri 6 Surakarta dalam mata pelajaran akuntansi sudah sesuai dengan 

kurikulum 2013 diantaranya pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, 

pembelajaran berlangsung secara efektif yang telah membuat peserta didik menjadi 

aktif dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru akuntansi bervariasi, dan e. 

Guru akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 Surakarta dalam mata pelajaran 

akuntansi melaksanakan penilaian sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 yaitu 

melaksanakan penilaian autentik, 2) Keberhasilan belajar peserta didik dengan 

menggunakan kurikulum 2013 dalam mata pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 dan 

SMK Negeri 6 Surakarta mencapai ketuntasan belajar yang cukup bagus dan 

menjadikan peserta didik aktif, dan 3) Guru akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK 

Negeri 6 Surakarta mengalami kesulitan dalam hal menyediakan buku akuntansi 

berbasis kurikulum 2013 untuk pegangan siswa karena belum adanya buku paket 

akuntansi berbasis kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

Kata kunci: Kurikulum 2013, Mata Pelajaran Akuntansi 

Abstract 

This research aims to know: 1) Implementation of curriculum implementation 

2013 in accounting learning, 2) success learners learn by using kurikulu 2013, 3) 

obstacles faced by accounting teacher in implementation of curriculum 2013. The 

research method used in this research is research method qualitative. Research 

location in SMK Negeri 1 and SMK Negeri 6 Surakarta. Data collection techniques 
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in this study are interviews, observation and documentation. The validity of data is 

done through triangulation. Data analysis is done by data reduction, data presentation 

and conclusion. The results of this study are 1) Implementation of the 2013 

curriculum in overall accounting subjects performed well when viewed from: a. The 

competence of educators such as accounting teachers at SMK Negeri 1 and SMK 

Negeri 6 Surakarta is in accordance with the curriculum and field of science, b. 

Accounting lessons at SMK Negeri 1 and SMK Negeri 6 Surakarta are owned by all 

students, c. The lesson plan of accounting lesson (RPP) prepared by accounting 

teachers at SMK Negeri 1 and SMK Negeri 6 Surakarta is in accordance with the 

components and systematics of the curriculum RPP 2013 d. Implementation of 

learning that occurred in SMK Negeri 1 and SMK Negeri 6 Surakarta in accounting 

subjects are in accordance with the curriculum of 2013 such as learning using a 

scientific approach, learning takes place effectively that has made learners become 

active and learning methods used by accounting teachers vary, and E. Accounting 

teachers at SMK Negeri 1 and SMK Negeri 6 Surakarta in accounting subjects 

conduct assessment in accordance with the implementation of the 2013 curriculum 

that is carrying out authentic assessment, 2) the success of learners learn by using the 

curriculum 2013 in accounting subjects at SMK Negeri 1 and SMK Negeri 6 

Surakarta Achieve a pretty good learning mastery and make learners active, and 3) 

Accounting teachers at SMK Negeri 1 and SMK Negeri 6 Surakarta have difficulty 

in providing book-based accounting curriculum 2013 for grip students because there 

is no accounting package package based curriculum 2013 issued By the government. 

Keywords: Curriculum 2013, Accounting Subject 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada tahun ajaran 2013/2014 Kurikulum 2013 diberlakukan pertama kali 

secara terbatas pada satuan pendidikan tertentu. Hanya satuan pendidikan 

rintisan penerapan kurikulum 2013 yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 

menerapkan kurikulum 2013. Memasuki tahun ajaran 2014/2015 akhirnya secara 

resmi pemerintah memberlakukan Kurikulum 2013 dalam skala nasional. 

Setelah berjalan selama satu semester penerapan Kurikulum 2013 menemukan 

kendala. mengandung arti bahwa sekolah yang baru menerapkan Kurikulum 

2013 selama satu semester (semester ganjil) tahun pelajaran 2014/2015 tidak 

bisa melanjutkan menerapkan  Kurikulum 2013 dan harus kembali ke 

Kurikulum 2006 atau KTSP. Sedangkan sekolah yang sudah menerapkan 

Kurikulum 2013 selama tiga semester mulai dari tahun pelajaran 2013/2014 bisa 

melanjutkan menerapkan Kurikulum 2013.  
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Ada 34 SMK di Solo kembali menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidian (KTSP) dan ada 16 sisanya memilih melanjutkan  ke- Kurikulum 

2013. Enam belas SMK yang memilih untuk melanjutkan menerapkan 

kurikulum 2013 diantaranya, SMK N 1, SMK N 2, SMK N 3, SMK N 4, SMK 

N 5, SMK N 6, SMK N 7, SMK N 8, SMK N 9, SMK Muhammadiyah 1, SMK 

Muhammadiyah 4, SMK Warga, SMK Santo Paulus, SMK Farmasi Nasional, 

SMK Al Islam dan SMK Empat Lima. (Suara Merdeka: 15 Januari 2015) 

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas lebih dari dua per tiga dari 

jumlah SMK se-Surakarta memilih mundur dan satu per tiga dari jumlah  SMK 

se-Surakarta memilih untuk melanjutkan menerapkan Kurikulum 2013. Dapat 

disimpulkan bahwa jumlah yang SMK yang mundur lebih banyak dari jumlah 

SMK yang melanjutkan menerapkan Kurikulum 2013.  

Tujuan penelitian ini adalah apakah dengan menerapkan kurikulum 2013 

mampu meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga 16 SMK tersebut sampai 

sekarang menerapkan kurikulum 2013. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap SMK yang menerapkan kurikulum 2013 

hingga sekarang. 

SMK N 1 Surakarta dan SMK N 6 Surakarta merupakan dua diantara 

enam belas SMK yang sampai sekarang melanjutkan menerapkan kurikulum 

2013. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di sana karena di SMK tersebut 

terdapat Program Keahlian Akuntansi dimana fokus penelitian ini adalah pada 

pembelajaran Akuntansi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas muncul 

pembatasan masalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini dilaksanakan di dua 

lembaga pendidikan yaitu SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 Surakarta dimana 

sumber informan berasal dari guru akuntansi, dan 2. Fokus penelitian dalam 

penelitan ini adalah implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

akuntansi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pelaksanaan 

implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran akuntansi 2) keberhasilan 
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belajar peserta didik dengan menggunakan kurikulum 2013 dan 3) hambatan 

yang dihadapi oleh guru akuntansi dalam implementasi kurikulum 2013. 

Kurniasih (2014: 32) mengemukakan bahwa kurikulum 2013 merupakan 

serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis 

tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu diteruskan dengan kurikulum 2006 

(KTSP). Majid (2015: 9) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum 2013 

diorientasikan agar terjadi peningkatan dan keseimbangan antara sikap 

(attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Menurut Idi 

(2014: 248) mengemukakan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu 

proses penerapan, konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam 

praktik pembelajaran atau aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada 

sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Menurut Hidayat (2013: 

157) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menentukan dan mendukung 

keberhasilan implementasi kurikulum dalam meningkatkan pembelajaran untuk 

menghasilkan peserta didik sebagai lulusan yang kompeten sebagai berikut: 1) 

Kesesuaian kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dengan 

kurikulum dan buku teks, 2) Ketersediaan buku sebagai sumber belajar yang 

mengintergrasikan standar pembentuk kurikulum, 3) Penguatan peran 

pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan, dan 4) Penguatan manajemen 

dan budaya sekolah. 

Hosnan (2014: 34) mengemukakan bahwa “implementasi kurikulum 

2013 dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

mengkonstruk konsep, hukum dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati 

(untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai 

teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, 

hukum atau prinsip yang “ditemukan”.” 

Menurut Sani (2016: 23) penilaian autentik adalah jenis penilaian yang 

mengarahkan peserta didik untuk mendemostrasikan keterampilan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dan situasi yang 
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dijumpai dalam dunia nyata.  Menurut Sunarti (2016: 15) ranah yang perlu 

dinilai meliputi ranah: (1) ranah kognitif, meliputi tingakatan menghafal, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis dan mengevaluasi (2) ranah 

psikomotorik meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang 

terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas, dan (3) 

ranah afektif meliputi, pemberian respon, partisipasi, penentuan sikap, 

pembentukan pola hidup.  

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menyajikan gambaran 

penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Rohmatillah (2015) menyimpulkan bahwa implementasi 

kurikulum 2013 mata pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Surabaya mendapat 

rerata prosentase dari semua aspek wawancara sebesar 59,5%, sehingga dari 

hasil prosentase tersebut keterlaksanaan implementasi kurikulum 2013 menurut 

persepsi guru dan siswa cukup terlaksana dengan baik berdasar subyek.  

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 

Surakarta. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah empat guru akuntansi 

dan peserta didik program studi pendidikan akuntansi. Waktu penelitian 9 bulan 

dimulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Juni 2017. Pelaksanaan 

penelitian ini tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan 17 April 2017. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data meliputi 1) wawancara 

kepada empat guru akuntansi, 2) observasi dalam pembelajaran akuntansi di 

kelas dan 3) dokumentasi yang terdiri dari foto, perangkat pembelajaran guru 

meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

akuntansi, daftar nilai peserta didik mata pelajaran akuntansi dan biodata guru 

untuk memperoleh informasi.  

Keabsahan data dilakukan melalui trianggulasi. Analisis data dilakukan 

dengan cara yaitu: 1) reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
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membuang yang tidak perlu, 2) penyajian data yaitu setelah mereduksi data 

kemudian peneliti menyajikan data ke dalam deskriptif naratif yang berisi 

tentang uraian masalah yang disusun secara sistematis dan logis, dan 3) 

penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan dari hasil yang diperoleh. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh beberapa 

fokus penelitian diantaranya: 1) Kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan (PTK) dengan kurikulum, 2) Ketersediaan buku sebagai sumber 

belajar, 3) Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013, 4) 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013, 5) Penilaian 

dengan menggunakan kurikulum 2013, 6) Keberhasilan belajar peserta didik 

dengan menggunakan kurikulum 2013, dan 7) Hambatan yang dihadapi oleh 

guru akuntansi dalam implementasi kurikulum 2013. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.1 Pelaksanaan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran 

Akuntansi 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis, hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 Surakarta secara keseluruhan 

telah terlaksana dengan baik jika dilihat dari: 

1) Kompetensi pendidik yaitu guru akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK 

Negeri 6 Surakarta sudah sesuai dengan kurikulum dan bidang ilmunya. 

2) Buku pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 Surakarta 

dimiliki oleh semua peserta didik. 

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran akuntansi yang 

disusun oleh guru akuntansi di di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 

Surakarta sudah sesuai dengan komponen dan sistematika RPP 

kurikulum 2013. 

4) Pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di SMK Negeri 1 dan SMK 

Negeri 6 Surakarta dalam mata pelajaran akuntansi sudah sesuai dengan 
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kurikulum 2013 diantaranya pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik, pembelajaran berlangsung secara efektif yang telah membuat 

peserta didik menjadi aktif dan metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru akuntansi bervariasi. 

5) Guru akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 Surakarta dalam 

mata pelajaran akuntansi melaksanakan penilaian sesuai dengan 

implementasi kurikulum 2013 yaitu melaksanakan penilaian autentik. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ria 

Rohmatillah dan Susanti (2015) dengan judul “Analisis Implementasi 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Akuntansi di SMK Negeri 1 Surabaya”. 

Diketahui hasil penelitian menunjukkan keterlaksanaan implementasi 

kurikulum 2013 mata pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Surabaya 

memperoleh rerata prosentase sebesar 59,5%, sehingga hasil prosentase 

tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Surabaya cukup terlaksana 

dengan baik berdasar subyek penelitian. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ria Rohmatillah adalah 

bahwa penelitian Ria Rohmatillah keterlaksanaan implementasi kurikulum 

2013 ditinjau dari aspek buku guru, aspek buku siswa, proses pembelajaran 

dan aspek penilaian, sedangkan penelitian ini keterlaksanaan implementasi 

kurikulum 2013 ditinjau dari aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelaajran,  media dan alat pembelajaran dan penilaian. 

3.2 Keberhasilan Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Kurikulum 

2013 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis, hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa keberhasilan belajar peserta didik dengan menggunakan 

kurikulum 2013 dalam mata pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK 

Negeri 6 Surakarta mencapai ketuntasan belajar yang cukup bagus dan 

menjadikan peserta didik aktif. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ririn Andriyani (2015) dengan judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif 
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Teknik Make a Match untuk Meningkatkan Motivasi dan prestasi Belajar 

Akuntansi Siswa Kelas X AK SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015”. Diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make a Match dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar akuntansi siswa kelas X Ak SMK 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ririn Andriyani adalah 

penelitian Ririn Andriyani meneliti keberhasilan belajar peserta didik ditinjau 

dari salah satu model pembelajaran yang ada dalam kurikulum 2013, 

sedangkan penelitian ini meneliti keberhasilan belajar ditinjau dari 

implementasi kurikulum 2013 secara keseluruhan. 

3.3 Hambatan yang Dihadapi Oleh Guru Akuntansi Dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis, hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa guru akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 

Surakarta mengalami kesulitan dalam hal menyediakan buku akuntansi 

berbasis kurikulum 2013 untuk pegangan siswa karena belum adanya buku 

paket akuntansi berbasis kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fauziah (2015) dengan judul “Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 94 Jakarta”. Diketahui hasil penelitian 

menunjukkan guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan kreatifitas 

metode pembelajaran dan masih belum adanya buku pegangan guru untuk 

mata pelajaran ekonomi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fauziah adalah penelitian 

Fauziah mengkaji hambatan yang dialami guru dalam implementasi 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

(SMA), sedangkan penelitian ini mengkaji hambatan yang dialami guru 

dalam implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran akuntansi di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).   
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4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran akuntansi di 

SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 Surakarta secara keseluruhan telah 

terlaksana dengan baik.  

b. Keberhasilan belajar peserta didik dengan menggunakan kurikulum 2013 

dalam mata pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 

Surakarta mencapai ketuntasan belajar yang cukup bagus dan menjadikan 

peserta didik aktif. 

c. Guru akuntansi di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6 Surakarta mengalami 

kesulitan dalam hal menyediakan buku akuntansi berbasis kurikulum 2013 

untuk pegangan siswa karena belum adanya buku paket akuntansi berbasis 

kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
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