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PROFIL GURU DALAM  IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA 

MATA PELAJARAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG SISWA 

KELAS XI SMK MUHAMMADIYAH PURWODADI 

     

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kesiapan guru  mengimplementasi 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang siswa kelas XI di 

SMK Muhammadiyah Purwodadi,  (2) mendeskripsikan implementasi  kurikulum 

2013 pada  mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang siswa kelas XI di SMK 

Muhammadiyah Purwodadi, (3)  

mendeskripsikan kendala guru dalam mengimplementasi kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran akuntansi perusahaan dagang siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 

Purwodadi. Jenis penelitian ini  adalah kualitatif, dengan metode kualitatif deskriptif 

menggunakan desain Etnografi. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data interaktif dengan cara 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dengan membandingkan data 

dari berbagai sumber dan triangulasi metode yaitu dengan membandingkan data 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persepsi guru di SMK Muhammadiyah Purwodadi sudah dapat berjalan dengan 

lancar.  guru sudah mampu menerapkan implementasikan kurikulum 2013 melalui 

kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk menyusun rencana 

pembelajaran. Kendala yang dialami di antaranya tidak ada buku pedoman guru, 

kualahan dalam membagi waktu, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung 

dalam kegiatan pembelajaran. Kesimpulan, guru mengimplementasikan kurikulum 

2013 sudah berjalan dengan baik, hanya dalam menyediakan materi ajar guru merasa 

kesulitan, kualahan dalam membagi waktu pembelajaran, dan sarana prasarana yang 

kurang mendukung. 

 

Kata kunci : implementasi, kurikulum 2013. 

 

Abstract 

This study aims to (1) describe the readiness of the teacher to implement the 2013 

curriculum on trading company accounting subjects in class XI students at 

Muhammadiyah Purwodadi Vocational High School, (2) describe the 2013 

curriculum implementation in trading company accounting subjects in class XI 

students at Muhammadiyah Vocational School in Purwodadi, (3) describes the 

constraints of teachers in implementing the 2013 curriculum on accounting subjects 

of trading companies in class XI students at Muhammadiyah Vocational School in 

Purwodadi. This type of research is qualitative, with qualitative descriptive methods 

using ethnographic designs. Data collection techniques by means of observation, 

interviews, and documentation. Interactive data analysis techniques by means of data 

collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of 

the data is done by triangulating the source by comparing data from various sources 

and triangulating the method by comparing the data of interviews, observations, and 

documentation. The results showed that the teacher's perception in Muhammadiyah 
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Purwodadi Vocational School was able to run smoothly. The teacher has been able to 

implement the implementation of the 2013 curriculum through subject teacher 

deliberations (MGMP) to develop learning plans. Constraints experienced include no 

teacher manuals, problems in dividing time, and facilities and infrastructure that are 

less supportive in learning activities. In conclusion, the teacher implementing the 

2013 curriculum has been going well, only in providing teaching materials the 

teacher feels difficulties, I have failed to share the learning time, and the 

infrastructure is less supportive. 

 

Keywords: implementation, 2013 curriculum. 

 

1. PENDAHULUAN 

Bidang pendidikan akan terus menerus mengotak atik kurikulum. Tujuannya untuk 

melakukan perbaikan, namun dalam pelaksanaanya sering mengalami kesulitan, 

sehingga tidak mudah untuk sampai pada tujuan.  kurikulum adalah salah satu 

instrumental input dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sifatnya 

dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan.  Perubahan dan 

pengembangan kurikulum 2013 tak hanya perampingan mata pelajaran semata, tetapi 

juga harus mampu menjawab tantangan perubahan dan perkembangan zaman. Oleh 

karena itu, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis dan 

terarah, tidak asal berubah. Sehubungan dengan itu, sejak wacana perubahan dan 

pengembangan kurikulum digulirkan, telah muncul berbagai tanggapan dari berbagai 

kalangan, baik yang pro maupun kontra.  

Kurikulum harus disusun untuk dapat mengembangkan manusia yang utuh 

dan pribadi yang mampu menyesuaikan diri lingkungan hidup sekitarnya. Oleh 

karena itu, kurikulum harus dapat mengembangkan berbagai kecakapan hidup (life 

skill). Kecakapan hidup meliputi kecakapan personal (personil skill), kecakapan 

berpikir rasional, kecakapan sosial, kecakapan akademik, kecakapan vokasional. 

Kecakapan-kecakapan tersebut tidak dapat dipisahkan ketika seseorang melakukan 

tindakan. Tindakan seseorang merupakan suatu perpaduan yang melibatkan aspek 

fisik, mental, emosional,dan intelektual. Perbedaan antara orang yang memiliki 

kecakapan hidup dan yang tidak memiliki kecakapan hidup terletak pada kualitas 

tindakan yang dilakukan.   
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Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun dalam implementasi kurikulum 2013 

tentunya dikemukan bermacam-macam kendala.  Pemerintah menjelaskan  bahwa 

pelatihan guru selalu diadakan setiap tahun.  Jadi tanpa ada perubahan kurikulum pun 

selalu ada pelatihan guru. Dengan adanya perubahan kurikulum, maka persoalan 

tema latihan saja yang perlu diubah, yaitu untuk menyiapkan para guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum baru. Sedangkan buku itu vital karena menjadi 

pegangan murid untuk belajar. Tanpa buku proses, proses pembelajaran dikelas tidak 

akan berjalan lancar. Implementasi kurikulum 2013 sendiri 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.  

Pada kurikulum 2013 ini menekankan pembelajaran efektif. Jadi peserta didik 

harus aktif karena mereka adalah pusat dari kegiatan pembelajaran. Bukan hanya 

guru dan buku teks, tetapi mereka harus terlibat dalam pemahaman materi dan 

kompetensi baru. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pertukaran pikiran, 

diskusi, dan perdebatan antar siswa. Dengan begitu guru hanya menambahkan unsur-

unsur pembelajaran dan kompetensi baru yang disesuaikan dengan pengetahuan dan 

kompetensi yang sudah dimiliki peserta didik. Dalam implementasi kurikulum 2013, 

amat dianjurkan agar guru lebih mengutamakan penilaian untuk kerja. Peserta didik 

diamati dan dinilai bagaimana mereka dapat bergaul bagaimana mereka dapat 

bersosialisasi dimasyarakat, dan bagaimana mereka menerapkan pembelajaran 

dikelas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penilaian diluar aspek kognitif juga sangat 

penting (Mulyasa, 2012: 144). 

Guru mengikuti sosialisasi tentang kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh 

dinas pendidikan provinsi jawa tengah. Namun kesemuanya itu tidak lepas dari 
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kendala. dari dari kendala tersebut adalah tidak adanya buku pegangan guru dan 

siswa, sehingga dalam pembelajaran akuntansi sendiri guru masih mencari materi 

dari internet, kemudian Kendala lainnya yaitu kurangnya pelatihan bagi guru dalam 

penerapan kurikulum 2013 khususnya untuk guru yang sudah lanjut usia ini biasanya 

guru tersebut susah untuk mengikuti pelatihan tersebut dan biasanya hanya dikuti 

oleh guru yang masih muda saja, selanjutnya kendala lainnya kurangnya penguasan 

IT seiring perkembangan jaman teknologi yang semakin maju seperti halnya dalam 

penerapan kurikulum 2013 ini guru juga mengalami kesulitan dikarenakan tidak 

semua guru mampu menguasai kemajuan teknologi yang semakin berkembang serta 

kendala lain keaktifan siswa dalam pembelajaran serta guru yang belum siap dalam 

pengembangan dan bingung dengan standar proses yang masih harus dipenuhi, dan 

sulitnya mengubah mindset guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 tidak 

semua guru mampu menyesuaikan pemikiran yang sama dengan kurikulum 2013 

rata-rata guru lebih nyaman menggunakan mengunakan kurikulum sebelumnya 

dalam kegiatan belajar mengajar.  Berdasarkan permasalahan, teori dan penelitian 

terdahulu yang telah diuraikan diatas peneliti mempunyai keinginan untuk 

mengetahui persepsi guru terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 yang baru 

diterapkan tahun ajaran 2013/2014 ini. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “ PROFIL GURU DALAM IMPLEMENTASI 

KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI PERUSAHAAN 

DAGANG SISWA KELAS XI SMK MUHAMMADIYAH PURWODADI TAHUN 

AJARAN 2017/2018”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Purwodadi. Penelitian 

ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi 

yang bersifat analisis deskriptif  memaparkan hasil pengamatan wawancara  

dan analisis dokumen yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian 

naratif. Penelitian dilaksanakan kurang lebih tiga minggu. Subyek penelitian 

ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, guru-guru akuntansi dan siswa 

yang terkait dalam penerapan implementasi kurikulum 2013.  Metode 
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pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif yang 

dilakukan dengan empat langkah : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, 

(3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan. Keabsahan data diukur dengan 

menggunakan teknik triangulasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber dan metode. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persepsi Guru mengenai Kurikulum 2013 

Penerapan kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah Purwodadi sejak tahun 

2017/2018, dengan latar belakang untuk melakukan perbaikan terhadap 

kurikulum sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

akademik sekolah dan agar mendapat image baik dari masyarakat. 

Penerapan kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah Purwodadi memberikan 

reaksi yang positif dari warga sekolah. Hal tersebut mempunyai alasan bahwa 

kurikulum 2013 merupakan upaya pemerintah dalam penyempurnaan kurikulum 

KTSP. Harapan seluruh pihak terhadap suksesnya penerapan kurikulum 2013 sangat 

besar yaitu terletak pada penekanan aspek pembentukan karakter dan kompetensi 

yang akan dicapai.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Azkia Moharom (2015) dalam 

penelitianya menyatakan bahwa kurikulum 2013 yang diterapkan sudah baik, dilihat 

dari karakter serta kompetensi yang dibentuk  pada siswa sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, dan sesuai dengan tujuan dari implementasi kurikulum 2013 yang 

merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dalam penerapan 

kurikulum 2013 di MIN Cempaka Putih sudah mendapatkan dukungan dari warga 

sekolah dan berbagai pihak yang berkaitan. 

3.1.1 Implementasi Kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah Purwodadi 

Persepsi guru mengenai implementasi kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah 

Purwodadi. Narasumber  1 ibu Slamet Setiarsih S.Pd mengatakan bahwa “Pada 

implementasi kurikulum 2013 Kurikulum 2013 itu merupakan perubahan  kurikulum  

yang menuntut  keaktifan siswa dari pada gurunya, kalau kurikulum  sebelumnya kan 
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gurunya yang aktif kalau sekarang siswa nya yang aktif”. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan informan ke 2 ibu Siti Aisyah S.Pd 

selaku guru akuntansi perusahaan dagang di SMK Muhammadiyah Purwodadi yang 

menyatakan bahwa “Kurikulum 2013 merupakan perbaikan kurikulum  jadi,  kita 

harus nuntun satu- satu  dikarenakan setiap anak tidak semua anak bisa, untuk 

pembelajaran kurikulum 2013 kita dituntut untuk membuat anak  aktif berbeda 

dengan KTSP, untuk akuntansi belum bisa diterapkan kurikulum 2013”. 

Implementasi kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah Purwodadi kurang 

berjalan dengan  baik, dalam implementasi kurikulum 2013  guru menjadi fasilitator 

bagi siswa dan siswa harus aktif dan kreatif dalam proses belajar mengajar karena 

siswa adalah pusat dari kegiatan pembelajaran. Sebagaimana tuntutan yang harus 

dilakukan dalam implementasi kurikulum 2013 yang mana guru harus mampu 

menghasilkan lulusan sesuai  dengan karakteristik dan  kemampuan siswa.  

Peran fasilitator tersebut sesuai dengan hasil penelitian Riana (2016)  dalam 

penelitiannya yang berjudul “Peran Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013”  

yang mengemukakan bahwa  guru di SMK PGRI Wlingi berperan sebagai fasilitator 

yang memandu siswa dalam proses pembelajaran, guru membimbing siswa dalam 

belajar dan memberikan kebebasan pada siswa untuk memecahkan masalah secara 

mandiri sesuai dengan pendekatan saintifik yang digunakan pada kurikulum 2013 

yang mengharuskan siswa bersikap aktif. 

Perencanaan da pelaksanaan pembelajaran yang dianalisis dalam penelitian 

ini meliputi contoh  dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang didapatkan 

berdasarkan pelatihan saat musyawarah guru mata pelajaran. Ibu Anik Fathonah  

menyatakan bahwa “Untuk RPP sudah ada panduan saat kita mengikuti Bintek”. 

Menurut responden  ke 1 yang disampaikan oleh ibu Siti Aisyah  selaku guru 

akuntansi SMK Muhammadiyah Purwodadi mengatakan bahwa   “Kalau RPP kita 

biasanya sudah dapat contoh pas diklat, kita tinggal menyesuaikan”. Guru akuntansi  

di SMK Muhammadiyah Purwodadi membuat rencana pelaksanaan  pembelajaran 

sesuai pada buku panduan yang didapatkan saat mengikuti pelatihan diklat 

dikabupaten maupun propinsi , karena guru dituntut tidak hanya mampu menguasai 
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teori pembelajaran namun juga mampu menetukan pendekatan yang sesuai untuk 

mengoptimalkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, 

guru perlu menguasai berbagai teori belajar, pendekatan, metode dan model 

pembelajaran yang mendidik.  

Hal ini senada dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Nurmalita 

(2014) dengan judul “Kesiapan Guru  Dalam Menghadapi Kurikulum 2013” yang 

mengemukakakn bahwa dalam penyusunan RPP pada kurikulum 2013 guru 

melakukan diskusi secara berkelompok sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 

sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai untuk merencanakan dan menyusun RPP. 

Hal ini dilakukan supaya RPP  yang dihasilkan lebih lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berjalan secara interaktif, serta memberikan ruang lingkup yang cukup 

bagi perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.  

Menurut ibu Siti Aisyah  S.Pd selaku  guru  ekonomi akuntansi di SMK 

Muhammadiyah  Purwodadi  menyatakan penilaian akuntansi bahwa “saya paham 

penilaian autentik itu penilaian yang kita rencanakan dengan baik  sesuai KD 

kemudian kita buat alat penilaiannya, kemudian kita melakukan penilaian”. Hal ini 

senada dengan  apa yang dikemukakan oleh  informan  1 ibu Slamet setiarsih  S.Pd 

selaku guru akuntansi di SMK Muhammadiyah Purwodadi menyatakan bahwa  

“Penilaian autentik itu sesuai dengan apa yang kita lihat secara nyata dalam proses 

belajar mengajar  penilaian berawal dari penilaian sikap, baru pengetahuan dan 

keterampilan”. Guru ekonomi akuntansi di SMK Muhammadiyah Purwodadi dinilai 

sudah mampu  dalam menyelenggarakan penilaian autentik  dan evaluasi proses hasil 

belajar. Guru melakukan tes untuk melakukan pengetahuan materi peserta didik, 

serta melakukan pengamatan sikap dan keaktifan siswa didalam kelas.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Astri 

(2015) dengan judul “Persepsi Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013 pada 

Mata Pelajaran dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Tangerang  Selatan”. Yang 

mengemukakan bahwa guru-guru sudah menggunakan penilaian autentik , dalam 

pelaksanaanya sudah begitu ideal sesuai dengan harapan. Guru juga melakukan 
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evaluasi dengan cara tes tertulis , penilaian sikap, dan karakter peserta didik  untuk 

mengetahui perkembangan peserta didik dalam proses belajar mengajar.  

Kendala-kendala dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Menurut 

pendapat dari informan 1 ibu Slamet Setiarsih S.Pd selaku guru akuntansi di SMK 

Muhammadiyah Purwodadi,menyatakan bahwa. “kendala saya dalam implementasi 

kurikulum 2013 Sulit dalam mencari buku untuk bahan ajar, apalagi dipurwodadi 

kadang harus kesolo, ini sebenarnya kan sudah di drop dari pemerintah tp kok ini 

untuk produktif untuk pencarian susah, untuk adaptif itu mudah”. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan  2  Ibu Siti Aisyah, S.Pd selaku 

guru akuntansi menyatakan bahwa “Kendala  dalam kurikulum 2013 yang saya alami 

itu banyak sekali, diantaranya buku sehingga untuk mencari bahan ajar saya harus 

meminjam buku dari sekolahan lain untuk saya padukan dengan materi dalam  KD”. 

Implementasi kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah Purwodadi masih 

mengalami banyak kendala, baik dalam menetukan materi ajar, yang akan digunakan 

untuk proses belajar mengajar. Guru-guru di SMK Muhammadiyah Purwodadi harus 

mencari materi secara mandiri, yang dimana materi tersebut harus sesuai dengan 

Silabus, KI dan KD yang digunakan. 

Hal ini senada dengan penelitian yang sudah pernah dilakuka oleh Arifin 

(2014) dengan judul “Persepsi Guru Terhadap  Implementasi Kurikulum 2013 

Bidang Keahlian Teknik Bangunan  di SMK Negeri 2 Yogyakarta” mengemukakan 

bahwa dalam implementasi kurikulum 2013 di SMK Negeri 2 Yogyakarta belum 

tersedianya buku pegangan guru  hal tersebut menjadi kendala dalam penyampaian 

materi pembelajaran yang berlangsung. Guru harus mencari dan menyusun materi 

secara mandiri. 

 

4 PENUTUP 

Berdasarkan data yang diperoleh serta analisis yang telah dilaksanakan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa persepsi guru terhadap kurikulum 2013 di SMK 

Muhammadiyah Purwodadi sudah mampu berjalan dengan lancar sekitar dua tahun. 

Guru sudah sedikit paham mengenai kurikulum 2013 dimana siswa harus aktif dan 

guru hanya sebagai fasilitator saja. 
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Dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru mengikuti 

kegiatan Musyawara Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten dan Propinsi, 

sehingga tidak ada kesulitan dalam menyusun RPP. Sedangkan penilaian autentik 

yang dilakukan di SMK Muhammadiyah Purwodadi sudah dijalankan dengan baik. 

Guru-guru sudah mengerti apa yang dimaksud dengan penilaian autentik, tetapi guru-

guru dalam mengimplementasikannya kurang begitu ideal.  

Kendala yang dialami oleh guru-guru pada bidang akuntansi di SMK 

Muhammadiyah Purwodadi adalah tidak adanya buku pegangan guru yang 

seharusnya disediakan oleh pemerintah , sehingga guru mengalami kendala dalam 

mencari materi ajar untuk proses belajar mengajar. Selain itu juga terdapat kendala 

dalam sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penggunaan kurikulum 

2013.  
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