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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya jaman, pendidikan menjadi sebuah 

kebutuhan yang sangat penting dalam mengembangkan kehidupan manusia dan 

taraf kemajuan suatu negara. Pendidikan sangat diperlukan dalam setiap bidang 

kehidupan. Baik dari bidang ekonomi, kesehatan, teknik, politik, sosial budaya dan 

lain-lain. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan sangatlah penting dalam 

upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan sumber daya 

manusia yang mutu dan berkualitas akan mampu meningkatkan taraf kehidupan 

suatu negara. Suatu negara dikatakan maju atau berkembang bukan hanya berdasar 

pada seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki melainkan pada sumber daya 

manusianya juga.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 pasal 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa: 

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui proses pembelajaran yang 

efektif, pengembangan kurikulum, manajemen sekolah, tenaga kependidikan yang 

profesional, pengembangan model pembelajaran dan lain sebagainya. Dalam dunia 

pendidikan terdapat banyak komponen yang mempengaruhi pembelajaran yang 

efektif dan inovatif diantaranya adalah kurikulum. Kurikulum disusun untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan peserta didik, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun pembaharuan 

kurikulum yang disesuaikan dengan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Kurikulum di Indonesia sudah berganti beberapa kali 

dan saat ini yang mulai diterapkan di sekolah-sekolah pada tahun ajaran 2013/2014 

adalah Kurikulum 2013. 

Muzamiroh (2013: 111) menyatakan bahwa kurikulum 2013 dirancang 

sebagai upaya mempersiapkan generasi Indonesia 2045 yaitu tepatnya 100 tahun 

Indonesia, sekaligus memanfaatkan populasi usia produktif yang jumlahnya sangat 

melimpah agar menjadi bonus demografi dan tidak menjadi bencana demografi. 

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. Dalam 

pemberlakuan Kurikulum 2013 secara nasional, pada bulan Juli 2014 pemerintah 

melalui Kemendikbud menerbitkan beberapa Permendikbud guna melengkapi 

peraturan yang sudah ada.  

Setelah berjalan selama satu semester penerapan Kurikulum 2013 

menemukan kendala. Adanya ketidaksesuaian antara praktik pembelajaran di 

sekolah dengan Standar Proses dan Standar Penilaian Kurikulum 2013 menjadi 

masalah dalam implementasi kurikulum 2013 ini. Banyak pro dan kontra mengenai 

implementasi Kurikulum 2013 pada semua sekolah, sehingga Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan 

Kurikulum 2013 Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

“Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan 

Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali 
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melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 

2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 

2013”. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan 

Kurikulum 2013 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa: 

“Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah 

melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan 

Kurikulum 2013.” 

Berdasarkan Permendikbud di atas 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. 

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.  
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Dari data di atas peneliti ingin meneliti 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. Peneliti ingin menggali tentang pelaksanaan implementasi kurikulum 

2013 dalam pembelajaran akuntansi,  keberhasilan belajar belajar peserta didik 

dengan menggunakan kurikulum 2013 dan hambatan yang dihadapi oleh guru 

akuntansi dalam implementasi kurikulum 2013. 

B. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan judul dan 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. 

2. Fokus penelitian dalam penelitan ini adalah implementasi kurikulum 2013 dalam 

mata pelajaran akuntansi.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di 

atas maka peneliti akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

akuntansi? 

2. Bagaimana keberhasilan belajar peserta didik dengan menggunakan kurikulum 

2013? 

3. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh guru akuntansi dalam implementasi 

kurikulum 2013? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari peneltian ini adalah 

untuk mendeskripsikan: 

1. Pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran akuntansi. 

2. Keberhasilan belajar peserta didik dengan menggunakan kurikulum 2013. 

3. Hambatan yang dihadapi oleh guru akuntansi dalam implementasi kurikulum 

2013. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoretis dan praktis yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk: 

a. Memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai kurikulum 2013 

b. Memberikan informasi berkaitan dengan hambatan dalam implementasi 

kurikulum 2013 khususnya bagi guru akuntansi.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Kepala Sekolah atau bidang kesiswaan, hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan masukan dalam melakukan pengembangan sehingga tercipta 

pendidikan yang berkualitas. 

b. Guru khususnya yang mengampu mata pelajaran akuntansi mengetahui 

usaha yang perlu dilakukan dalam implementasi kurikulum 2013. 

c. Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai bahan kajian keilmuan dan 

pengembangan kajian khususnya dalam bidang pendidikan. 

 

 

 

 


