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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan formal mempunyai proses bimbingan yang terencana dan 

sistematis mengacu pada kurikulum. Kurikulum merupakan unsur yang 

siknifikan dalam meningkatkan kualitas siswa. Oleh karena itu perkembangan 

dan kelangsungan hidup suatu negara dapat ditinjau dari pendidikan di negara 

tersebut karena semakin banyak anak yang bersekolah maka negara akan 

memiliki sumber daya manusia yang unggul yang dibekali dengan 

keterampilan-keterampilan dan pengetahuan yang luas. Dengan keterampilan 

dan pengetahuan yang dimiliki maka seseorang akan mampu untuk menjaga 

dan mengelola sumber daya yang ada di negaranya tersebut. Disimpulkan 

bahwa pendidikan adalah usaha seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman tentang suatu hal yang dibutuhkan. 

Menurut UU No. 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional yang 

berbunyi sebagai berikut:  

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.  

Pada bidang pendidikan, pemerintah terus-menerus melakukan perubahan, 

salah satu perubahan yang dilakukan adalah membuat perubahan pada 

kurikulum. Komponen pendidikan yang selalu di soroti dalam dunia 

pendidikan adalah kurikulum dan guru. Dalam memajukan mutu dan kualitas 

pendidikan nasional agar selalu relevan dan kompetitif, diberlakukan 

kurikulum 2013 untuk semua satuan pendidikan dasar dan menengah, yang 

merupakan salah satu langkah sentral dan strategis dalam rangka penguatan 

karakter bangsa Indonesia yang madani dan dapat menyempurnakan kurikulum 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Perkembangan kurikulum 

diharapkan  mampu memecahkan bagaimana persoalan bangsa khususnya 
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dalam bidang pendidikan, sehingga dalam hal ini sekolah harus mengupayakan 

keberhasilan implementasi kurikulum 2013, meskipun perubahan dan 

pengembangan kurikulum 2013 mendapat tanggapan dari berbagai kalangan 

baik yang pro maupun kontra. 

Dalam menanggapi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam berbagai kesempatan 

menegaskan perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. 

Mendikbud mengungkapkan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum 

merupakan persoalan yang sangat penting, karena kurikulum harus senantiasa  

disesuaikan dengan tuntutan zaman. Perkembangan dalam kancah Internasional 

sangat menyulitkan peserta didik untuk bersaing, terutama dalam bidang 

pendidikan. Sumber daya manusia yang cerdas, cekatan dan handal sangat di 

perlukan oleh bangsa untuk bersaing dikancah Internasional, maka dari itu 

diperlukan perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 yang didorong oleh 

beberapa hasil studi Internasional (Mulyasa, 2013:60). 

Menurut peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 

sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan menyatakan, dalam 

pengembangan kurikulum 2013 diperlukan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri, yang pertama tantangan 

internal, terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan 

pendidikan yang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang 

meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan 

internal lainnya terkait dengan pengembangan penduduk Indonesia dilihat dari 

pertumbuhan penduduk usia produktif.  

Kedua tantangan eksternal, terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu 

yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan 
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informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan 

pendidikan di tingkat Internasional. Tantangan eksternal juga terkait dengan 

pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta 

mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Ketiga penyempurnaan 

pola pikir, pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran 

berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan 

terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama. Pola 

pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran 

interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, 

sumber/media lainnya).  

Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta 

didik dapat menimbun ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat 

dihubungi serta diperoleh melalui internet). Pola pembelajaran pasif menjadi 

pembelajaran kritis. Keempat penguatan tata kelola kurikulum, dalam 

kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola yang meliputi, tata kerja guru 

yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif, 

penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen 

kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan, penguatan sarana dan 

prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Kelima 

penguatan materi, penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan 

perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. 

Implementasi kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus 

bangsa  yang produktif. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi 

kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter 

peserta didik. Dalam keberhasilan kurikulum 2013 merealisasikan tujuan 

pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat sangat ditentukan oleh beberapa faktor (kunci sukses) yaitu kepala 

sekolah, guru, peserta didik, sosialisasi, dan fasilitas dan sumber belajar. Dari 

kunci sukses tersebut sangat berkaitan satu sama lain dalam menyukseskan 

implementasi kurikulum 2013 (Mulyasa, 2013:39). 
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Perubahan kurikulum dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013, guru 

menjadi ujung tombak pada implementasi kurikulum 2013 yang di terapkan. 

Guru yang tidak profesional akan dilatih untuk mengubah pembelajaran sesuai 

dengan kurikulum 2013, dengan pelatihan dan sosialisasi tentang kurikulum 

2013 yang diadakan oleh pemerintah, yang diharapkan dapat mempermudah 

guru dalam implementasi kurikulum 2013. Selain penguatan dan 

pendampingan terhadap guru, siswa juga membutuhkan penguatan dan 

pendampingan dalam mengembangkan kompetensi dan karakter yang di 

tekankan dalam implementasi kurikulum 2013. 

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama, dan 

utama. Guru memegang peranan utama dalam pembangunan pendidikan, 

khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru sangat 

menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan 

proses belajar mengajar, guru merupakan komponen yang paling berpengaruh 

terhadap tercapainya proses dan hasil pendidikan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu perbaikan 

kurikulum yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional 

tidak lepas dari peran guru yang profesional dan berkualitas (Mulyasa, 2007:5). 

Merumuskan perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran 

kurikulum 2013 dalam Permendikbud No. 68 tahun 2013 tentang Kurikulum 

salah satunya adalah penambahan jam pelajaran dan penggabungan mata 

pelajaran agar pembelajaran lebih mengedepankan karakter siswa, dan agar 

guru memiliki waktu yang  lebih luas untuk mengelola dan mengembangkan 

proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau mengembangkan 

pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Adanya pendekatan dan 

penilaian baru dalam kurikulum 2013, yaitu pendekatan saintifik dan penilaian 

autentik menuntut guru untuk menerapkan secara konsisten dalam 

pembelajaran yang dilakukan. 
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Pada kurikulum 2013 ini menekankan pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

efektif. Maka dari itu peserta didik harus aktif dan kreatif karena mereka 

merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran, tidak hanya guru dan buku 

pendamping yang di perlukan dalam proses pembelajaran, tetapi mereka semua 

harus terlibat dalam pemahaman materi dan kompetensi baru. Dengan hal 

tersebut guru melakukan pertukaran pikiran, pendekatan, dan diskusi antar 

siswa. Guru hanya menambahkan unsur-unsur yang di sesuaikan dengan 

kurikulum 2013 terhadap pembelajaran dan kompetensi dengan pengetahuan 

dan kompetensi yang di miliki oleh guru dan peserta didik. 

Pendekatan model pembelajaran saintifik proses dapat dikatakan sebagai 

proses pembelajaran yang mendukung siswa untuk memecahkan masalah 

melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang cermat, 

dan analisis data yang teliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi pada 

desain pembelajaran kurikulum 2013 guru harus mampu mendesain 

pembelajaran yang efektif dengan tujuan utama siswa dapat memperoleh 

komponen-komponen yang dibutuhkan untuk kehidupan di dalam masyarakat. 

Oleh sebab itu, pembelajaran dalam kurikulum 2013 dilakukan dengan 

pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran. Sejalan pada sistem 

pembelajaran ini, sistem penilaian juga diubah menjadi penilaian yang bersifat 

autentik.  

Penilaian autentik diharapkan mampu digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam proses pembelajaran dan sesuai peforma yang dapat 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan penilaian autentik akan 

berdampak pula pada peningkatan kualitas pembelajaran karena penilaian ini 

mempunyai ragam penilaian yang dapat digunakan untuk landasan 

pengembangan pembelajaran selain sebagai alat pengukur penilaian 

pembelajaran. Oleh sebab itu, setiap satuan pendidikan dalam kegiatan proses 

pembelajaran diharapkan dapat melakukan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar peserta didik yang 
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disesuaikan dengan ketentuan dalam kurikulum 2013, agar dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan kejuruan yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didiknya 

untuk dapat bekerja pada bidang-bidang tertentu. SMK merupakan lanjutan 

menengah pertama yang mempunyai tujuan menyiapkan peserta didik atau 

tamatan untuk memasuki dunia kerja serta mengembangkan sikap 

profesionalisme, maupun memilih karir, mampu berkompeten dan 

mengembangkan diri, menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk memenuhi 

kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan 

datang. Untuk mencapai tujuan tersebut siswa SMK dibekali dengan 

keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan kompetensi dunia kerja, supaya 

menjadi warga negara yang produktif, kreatif dan adaptis (Bintar, 2012:1). 

SMK Negeri 1 Boyolali yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan 

Boyolali Jawa Tengah, adalah salah satu sekolah menengah kejuruan negeri 

yang melaksanakan kurikulum 2013 dan merupakan salah satu sekolah 

percontohan dalam pelaksanaan kurikulm 2013 di kota Boyolali pada tahun 

ajaran 2014/2015 guna meningkatkan prestasi peserta didiknya. SMK Negeri 1 

Boyolali sudah melakukan berbagai persiapan untuk mengimplementasikan 

kurikulum 2013. Hal ini bisa dilihat dari sarana prasarana, fasilitas 

pembelajaran, dan beberapa usaha yang dilakukan guru-guru sejauh ini 

mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan implementasi kurikulum 2013. 

Seperti mengikuti diklat-diklat kurikulum, karena banyak sekali persiapan-

persiapan yang harus dilakukan terkait dengan implementasi kurikulum 2013 

khususnya kurikulum 2013 untuk persiapan administrasi pembelajaran seperti, 

Rencana Pelaksanaan Pembelaharan (RPP) dan instrumen penilaian. Dalam 

mendukung rangka implementasi kurikulum 2013 guru mengikuti sosialisasi 

tentang kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi 

jawa tengah. Namun kesemuanya itu tidak lepas dari kendala. Salah satu 

kendala tersebut adalah tidak adanya buku pedoman bagi guru, sehingga dalam 
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melakukan pembelajaran ekonomi akuntansi guru masih mencari materi dari 

internet. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai bagaimana implementasi kurikulum 2013 di sekolah, dan dikemas 

dalam judul penelitian “PERSEPSI GURU TERHADAP IMPLEMENTASI 

KURIKULUM 2013 PADA BIDANG KEAHLIAN EKONOMI 

AKUNTANSI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

NEGERI 1 BOYOLALI”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperoleh tiga rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana persepsi guru terhadap kurikulum 2013 pada bidang keahlian 

ekonomi akuntansi di SMK Negeri 1 Boyolali? 

2. Bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada bidang keahlian ekonomi 

akuntansi di SMK Negeri 1 Boyolali? 

3. Apa saja kendala-kendala yang ada dalam implementasi kurikulum 2013 

pada bidang keahlian ekonomi akuntansi di SMK Negeri 1 Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh tiga tujuan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi guru terhadap kurikulum 2013 

pada bidang keahlian ekonomi akuntansi di SMK Negeri 1 Boyolali. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada 

bidang keahlian ekonomi akuntansi di SMK Negeri 1 Boyolali. 

3. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala-kendalan yang ada dalam 

implementasi kurikulum 2013 pada bidang keahlian ekonomi akuntansi di 

SMK Negeri 1 Boyolali. 

 

 



8 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

persepsi guru terhadap implementasi kurikulum 2013 pada bidang keahlian 

ekonomi akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah, dapat dijadikan bahan masukan dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan di 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

b. Bagi Guru, sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan 

koreksi tentang bagaimana implementasi kurikulum 2013 yang 

diterapkan diSekolah Menengah Kejuruan.  

c. Bagi Siswa, diharapkan dapat menambah semangat belajar siswa 

dengan kurikulum 2013 yang diterapkan agar prestasi belajarnya 

meningkat. 

d. Penulis dan pembaca, dapat mengetahui bagaimana implementasi 

kurikulum 2013 pada bidang keahlian ekonomi akuntansi. 

 


