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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah salah satu profesi yang kini menjadi dambaan semua 

orang. Guru merupakan profesi yang mulia, dimana ia menjadi kunci 

kesuksesan seorang anak atau peserta didiknya dalam menghadapi masa 

depannya kelak. Menurut Janawi (2011:148), “Secara sederhana dan tanpa 

batasan pada hal-hal yang bersifat spesifik, guru dapat didefinisikan sebagai 

pihak yang merupakan subjek dari pelaksanaan pendidikan”. Guru dapat 

didefinisikan sebagai orang yang membantu peserta didik untuk mencapai 

tujuan yang hendak dicapai (Rudyanto, 2003: 109). Guru selain mengajar 

akademik, seorang guru juga mengambil bagian dalam pembentukan karakter 

peserta didik atau siswa.  

Guru berperan penting dalam pembinaan karakter karena menjadi 

rujukan keteladanan. Menurut Zuchdi dkk (2011: 56), “Keteladanan dari 

seorang guru dapat ditunjukkan dengan menerapkan nasehat-nasehat.” 

Contohnya, seorang guru akan berusaha terus meningkatkan ilmu dan 

keterampilan yang dimiliki ketika dia sudah menasehatkan kepada para 

peserta didik untuk rajin belajar. Dampak dari hal tersebut yaitu kemungkinan 

besar nasehat-nasehat dari guru akan dihargai dan dilaksanakan oleh para 

peserta didik karena peserta didik memandang nasehat tersebut disampaikan 

oleh orang yang sudah menerapkan dan membuktikannya. 

Evaluasi tenaga pendidik menjadi penting dilakukan untuk mengetahui 

mutu dan kualitas yang dimiliki seorang guru. Dengan harapan, melalui 

perbaikan mutu guru dapat menangani permasalah yang terjadi di dunia 

pendidikan, karena kualitas dan mutu yang dimiliki seorang guru berkaitan 

erat dengan kualitas sistem pendidikan. Untuk mengetahui kualitas guru 

dibutuhkan suatu standar sebagai acauan penilaian. Acuan tersebut tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 pasal 2 ayat 1 tentang ruang lingkup 

standar nasional pendidikan, dimana terdapat salah satu standar yang 
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digunakan sebagai acuan dan kriteria untuk mengevaluasi kompetensi guru 

dan peningkatan kualitas guru. 

Guru dikatakan memiliki kualitas dan mutu yang baik apabila semua 

kemampuan yang dimiliki dapat diterapkan dan dikembangkan dengan sangat 

baik di dalam maupun diluar sekolah. Hal ini disebabkan karena perubahan an 

perbaharuan sistem pendidikan sangat tergantung pada apa yang dilakukan 

dan difikirkan oleh guru, dengan kata lain perubahan sistem pendidikan 

bergantung pada kompetensi yang dimiliki guru. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) 

tentang Guru, dijelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. 

Penguasaan kompetensi guru ini yang akan menunjukan tingkat mutu 

seorang guru dalam dunia pendidikan, dengan kata lain seorang guru akan 

diakui sebagai tenaga yang profesional apabila memiliki keahlian, kemahiran, 

atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau kompetensi. Dalam 

perspektif kebijakan pendidikan terkait dengan kompetensi guru telah 

dirumuskan kedalam PP No 14 pasal 10 bahwa, kompetensi guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Kompetensi guru ini jelas sangat penting dalam dunia pendidikan terlebih lagi 

dalam upaya pembinaan karakter  

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara memiliki lingkungan pendidikan 

yang positif dalam pembentukan karakter peserta didik atau siswa. Dimana 

sekolah ini mempunyai tujuan, visi, dan misi dalam dunia pendidikan. Selain 

mengedepankan prestasi akademik tetapi juga memiliki tujuan dalam 

pembentukan peserta didik atau siswanya. SMK Muhammadiyah 2 Klaten 

Utara ada lima jurusan yang dapat dipilih oleh peserta didik atau siswa, 

diantaranya: Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Multi Media, 

dan RPL. Jurusan-jurusan ini dapat dipilih oleh peserta didik atau siswa pada 

tahun ajaran baru sesuai minatnya.   
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Seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, di dalam kurikulum 

2013, silabus dan RPP SMK Muhammadiyah 2 Klaten juga mencantumkan 

dan melaksanakanpendidikan karakter dengan 18 nilai yangdikembangkan 

yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca,peduli sosial 

dan bertanggung jawab. Pengimplementasiannya tidakhanya melalui semua 

mata pelajaran tetapi juga kultur sekolah yang mencirikankebudayaan bangsa. 

Dalam menerapkan pendidikan karakter ini pastinya adasejumlah 

permasalahan-permasalahan yang terjadi baik itu dari siswa, guru, sekolah, 

lingkungan masyarakat dan bahkan dunia industri. Sehinggamemungkinkan 

adanya hambatan-hambatan dalam penerapannya.  

Berdasarkanhasil observasi yang dilakukan di SMK Muahammadiyah 

2 Klaten ada sejumlah permasalahan-permasalahan terkait karakter siswa itu 

sendiri diantaranya yaitu: (1) Kedisiplinansiswa yang masih kurang, hal ini 

ditandai dengan adanya siswa yang sudahbersiap-siap untuk keluar (istirahat) 

pada 30 menit terakhir jam pelajaran; (2) Data yang diperoleh kurang lebih 

sekitar 20% siswa yang membolos sekolah. (3)adanya siswa yang mengobrol 

sendiri ketikapelajaran berlangsung dan menggunakan hand phone (HP) di 

dalam kelas. (4)Rasa tanggung jawab dan kerja keras yang masih kurang 

ditandai dengan adanyasikap siswa yang tidak begitu peduli ketika diberikan 

tugas. Hal ini secaara tidaklangsung juga mengakibatkan kerjasama dalam 

suatu kelompok belajar kurangbaik.  

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembinaan karakter 

merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu proses 

pembelajaran dalam dunia pendidikan. Tujuan akhirnya adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, 

kepribadian dan akhlak mulia. Oleh karena itulah perlu dilakukan pembinaan 

karkter di sekolah.  

Upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter siswa di sekolah 

diantaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi guru di sekolah. Guru  
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yang profesional dapat merancang berbagaiaktivitas sehari-hari bagi siswa di 

sekolah yang diwarnai nilai-nilai karakter.Dengan cara ini, siswa diharapkan 

terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif yang pada akhirnya dapat 

membentuk karakternya. 

Seorang guru dapat dikatakan profesional, apabila ia memenuhi syarat 

profesi tenaga pendidik. Syarat ini harus dipenuhi, mengingat guru adalah 

komponen penting dalam dunia pendidikan. Menurut Sariman (2009:17), 

“kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru 

dalam melaksanakan tugas keprofessionalnya”. 

Melalui semua kompetensi yang dimiliki, guru dituntut untuk bisa 

melaksanakan pembelajaran dengan baik dan melakukan pembinaan karakter 

bagi anak didik. Guru juga memiliki tanggungjawab menerapkanpendidikan 

karakter secara spontan dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga 

kompetensi sikap siswa dapat tercapai. Kolaborasiempatkompetensi guru 

dapat dimanfaatkan untuk membina karakter siswa Dengan demikian proses 

pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadiyang mencerminkan 

keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan 

tujuan pendidikan.  

Karakteristik siswa dapat terbentuk secara alami maupun pembinaan 

atau dituntun oleh seseorang yang ahli. Dalam dunia pendidikan, guru 

berperan dalam pembentukan karakter ini. Menurut Hamzah B. Uno karakter 

siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perorangan siswa yang terdiri dari 

minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berfikir, dan 

kemampuan awal yang dimiliki (Fauzi, 2010: 8).   

Karakteristik siswa ini juga menjadi modal perlunya pembinaan 

karakter agar siswa benar-benar memiliki karakter yang baik, dan sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan 

pendidikan nasional.Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa diantara tujuanpendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memilikikecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. 
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Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya 

membentuk insan Indonesia yang cerdas,namun juga berkepribadian atau 

berkarakter, sehingga nantinya akan lahirgenerasi bangsa yang tumbuh 

berkembang dengan karakter yang bernafas nilainilai luhur bangsa serta 

agama. 

Pembinaan karakter peserta didik atau siswa ini juga tercantum di 

dalam kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan kurtilas, dimana 

kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan kurtilas adalah kurikulum 

yang melakukan penyerdehanaan, dan tematik-integratif, menambah jam 

pelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu 

lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar,dan 

mengkomunikasikan atau mempresentasikan, apa yang mereka peroleh atau 

mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran dan diharapkan peserta 

didik atau siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan jauh lebih baik. Peserta didik atau siswa akan lebih kreatif, 

inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya peserta didik atau siswa bisa 

sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, dan 

memasuki masa depan yang lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Kompetensi Guru 

dan Karakteristik Siswa terhadap Pembinaan Karakter Siswa Kelas X 

Akuntansi di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara Tahun Ajaran 

2018/2019)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Pembinaan karakter kepada siswa yang masih belum optimal 

mengakibatkan kurang terbentuknya karakteristik siswa yang lebih baik. 
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2. Kompetensi guru yang masih belum cukup terpenuhi dan karakteristik 

siswa yang berbeda-beda mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan 

karakter kepada siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melengkapi dan mendukung 

hasil yang lebih baik dan agar permasalahan tidak meluas dan menghindari 

kesalahan maksud sehingga penelitian lebih efektif dan terarah maka penulis 

membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Objek penelitian 

 Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang 

menjadi penelitian, meliputi: 

a. Kompetensi guru yang dibutuhkan dalam pembinaan karakter 

b. Karakteristik siswa yang sesuai dengan pembinaan karakter 

c. Pembinaan karakter siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 

Klaten Utara 

2. Subjek penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Akuntansi SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis mengangkat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kompetensi guru terhadap pembinaan karakter siswa 

kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

2. Adakah pengaruh karakteristik siswa terhadap pembinaan karakter siswa 

kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

3. Adakah pengaruh kompetensi guru dan karakteristik siswa terhadap 

pembinaan karakter siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 

Klaten Utara. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan pencapaian akhir yang dapat dijadikan acuan 

supaya peneliti ini berjalan sesuai yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru terhadap pembinaan 

karakter siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

2. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik siswa terhadap pembinaan 

karakter  siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru dan karakteristik siswa 

terhadap pembinaan karakter siswa kelas X Akuntansi SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kompetensi guru dan karakteristik siswa yang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembinaan karakter siswa dan kualitas pembinaan 

karakter siswa dipengaruhi oleh kompetensi guru dan karakteristik siswa.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh kompetensi guru dan karakteristik siswa terhadap pembinaan 

karakter siswa dan 

b. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat langsung tentang hal-hal yang perlu disiapkan dalam rangka 

pembinaan karakter di sekolah 

c. Bagi siswa, memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu 

dilakukan dalam pembinaan karakter di sekolah. 

 

 

 


