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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berbasis karakter telah menjadi niat dan komitmen 

pemerintah. Sejak hari Senin, tanggal 2 Mei 2011, Pemerintah melalui pidato 

Menteri Pendidikan Nasional yang disampaikan pada peringatan Hardiknas 

(Hari Pendidikan Nasional) mencanangkan pendidikan berbasis karakter 

sebagai gerakan nasional seraya mengajak seluruh elemen dan komponen 

bangsa segera mengimplementasikan konsep pendidikan tersebut pada setiap 

jenjang dari jalur pendidikan (Kemendiknas, 2011). Kebijakan ini ditempuh 

dengan tujuan untuk membentuk peserta didik atau generasi penerus bangsa 

Indonesia agar memiliki kepribadian luhur dan mulia, memiliki karakter unggul 

dan kuat sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan bahwa pembinaan watak (karakter 

bangsa) merupakan tugas utama pendidikan  nasional. Dengan demikian, 

pendidikan karakter sangat penting karena karakter dapat diproses melalui 

pendidikan. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tersebut merumuskan 

dengan tegas menyatakan bahwa: 

”Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.  

 

Dalam rangka membangun karakter anak bangsa, pendidikan karakter dapat 

diinternalisasikan melalui pendidikan Informal yaitu jalur pendidikan keluarga 

dan lingkungan, pendidikan formal yang merupakan  jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan perguruan tinggi dan pendidikan non-formal yakni jalur 
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pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 

dan berjenjang (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 1 (11-13)). 

Implikasi dari perubahan kurikulum 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006, 

aspek pendidikan karakter tidak mendapatkan perhatian signifikan. Terkait 

dengan perubahan kurikulum 2013 (K13), Winarno Surakhmad (dalam 

Kaimuddin, 2014: 48), menyatakan bahwa setelah melalui proses ‘perubahan 

demi perubahan’ yang panjang dan mahal, kurikulum tidak  terbukti dan tidak 

terasa mengubah apa-apa yang berarti dan berkelanjutan. Efek perubahan tidak 

signifikan, bukan hanya rendahnya mutu pendidikan, melainkan juga 

berdampak pada lemahnya perhatian pada pembentukan karakter anak bangsa. 

Perlunya pendidikan karakter merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan 

nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, Pasal 3 disebutkan, 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Pada tahun 2020 ini, Indonesia memasuki kehidupan era globalisasi 

yang banyak terjadi perubahan secara kompleks dan tidak menentu, khususnya 

globalisasi pasar bebas di lingkungan negara ASEAN, seperti AFTA (Asean 

Free Trade Area, dan AFLA (Asean Free Labour Area), maupun di kawasan 

negara-negara Asia Pasific (APEC). Kehidupan era global menuntut berbagai 

perubahan pendidikan yang mendasar. Untuk melaksanakan perubahan dalam 

bidang pendidikan tersebut, sejak tahun 1998, UNESCO telah mengemukakan 

dua basis landasan: pertama; pendidikan harus diletakkan pada empat pilar yaitu 

belajar mengetahui (learning to do), belajar hidup dalam kebersamaan (learning 

to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be), kedua; belajar 

seumur hidup (life long learning). 
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Kultur yang demikian harus dikembangkan dalam pendidikan, karena 

pada akhirnya aspek cultural dari kehidupan manusia, terutama kultur tersebut 

sangat berkaitan dengan pendidikan nilai dan sikap lebih penting dari 

pertumbuhan ekonomi. Pendidikan nilai dan sikap sekarang ini lebih populer 

dengan istilah pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu 

perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya 

menuju kearah peradaban manusiawi dan lebih baik. Meskipun demikian, 

perubahan apapun yang dilakukan dalam bidang pendidikan harus tetap 

dilandasi oleh semangat membentuk nilai-nilai karakter bangsa. Selama ini 

pembelajaran di Indonesia, khususnya pembelajaran didalam kelas di sekolah 

hanya mengedepankan aspek kognitif saja, mengesampingkan aspek afektif dan 

moral. Banyak para siswa yang berebut untuk mendapatkan skor tertinggi tanpa 

melihat bagaimana prosesnya, sehingga berbagai macam cara dilakukan tanpa 

memperhatikan baik atau buruk cara yang ditempuhnya. 

Sudah selayaknya pembelajaran di sekolah sebagai awal mula 

mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan (secara formal) diperoleh mulai 

dibenahi. Dilihat dari sistem kurikulum  yang semakin membaik, mulai dari 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK, 2004), Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP, 2006), hingga sekarang Kurikulum 2013 yang berbasis 

karakter dan kompetensi yang diharapkan dapat menghasilkan insan yang 

produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter melalui pembelajaran yang 

mengarah pada pembentukan budi pekerti, akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada 

setiap satuan pendidikan. Menurut Muchlas dan Hariyanto (2012: 7) bahwa 

sejak Orde Lama, pendidikan karakter sempat mewarnai kurikulum di 

Indonesia dengan nama pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dalam 

berbagai  bidang studi dengan landasan pengembangan kebudayaan, pendidikan 

budi pekerti lebih banyak ditekankan pada hubungan antar-manusia , antara 

siswa dan guru, antara siswa dan orang tua, dan antar siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Auliya Marfuatin Nurjanah (2013) 

dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter Kurikulum 2013 Pada Mata 
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Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di SMK Negeri 9 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

ini diberlakukan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang siap 

bersaing secara global dan memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yang didukung dengan berpikir analisis, kreatif dan inovatif serta 

memiliki karakter mulia yang dibutuhkan dalam dunia kerja nantinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alex Agboola dan Kaun Chen Tsai 

(2012) dengan judul “Bring Character Education into Classroom. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter adalah disiplin yang 

tumbuh dengan usaha yang disengaja untuk mengoptimalkan perilaku etika 

siswa. Pendidikan karakter bukan slogan atau kursus tapi misi yang tertanam di 

kehidupan sekolah sehari-hari. Sekolah berfungsi sebagai arena dimana siswa 

bisa berlatih kebijakan yang baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Murni Eva Marlina (2013) dengan judul 

“Kurikulum 2013 Yang Berkarakter”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kurikulum merupakan urat nadi pendidikan, untuk itu agar mengalami 

kemajuan maka kurikulum harus dikembangkan dengan karakter bangsa agar 

tujuan dalam pendidikan tercapai. Sebagai contoh dengan pendidikan karakter 

diharapkan menjadi kegiatan diskusi, simulasi, dan penampilan berbagai 

kegiatan di sekolah. Guru harus menyadari bahwa pendidikan sangat penting 

untuk menjawab tantangan global dan siswa harus bertanggung jawab dalam 

menuntut ilmu untuk membentuk pendidikan karakter yang menjadi tujuan 

kurikulum 2013. 

Pada kenyataanya, implementasi pendidikan karakter di sekolah 

merupakan ruh dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan 

berbasis karakter dalam kurikulum 2013 mengembangkan dan menyadarkan 

terhadap nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan, kearifan dan kasih sayang 

sebagai nila-nilai karakter universal yang dimiliki para guru untuk diajarkan 

kepada para siswa di sekolah. Pada penelitian ini dengan penelitian ketiga jurnal 

diatas terdapat kesamaan pada fokus penelitian adalah pada pendidikan karakter 
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dalam pembelajaran yang diterapkan oleh guru dan sekolah. Adapun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian ketiga jurnal diatas adalah 

penelitian terdahulu memfokuskan pada perencanaan guru dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran serta waktu 

dan tempat penelitian yang berbeda, sedangkan penelitian ini memfokuskan 

pada pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai karakter dalam kurikulum 

2013. 

Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) 

belakangan ini memberikan porsi khusus dalam pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter dilakukan sejak anak usia dini, melalui level pendidikan 

anak usia dini (PAUD) dan selanjutnya level pendidikan menengah dan tinggi 

guna memperbaiki karakter anak yang masih buruk. Buruknya karakter dapat 

dilihat secara seksama dengan semakin maraknya tawuran, pergaulan bebas, 

kesenjangan sosial-ekonomi politik di masyarakat (Harsono & Hastuti S, 2017: 

2). Pendidikan karakter pun menjadi bagian dalam proses pendidikan formal 

yang diharapkan melengkapi kualitas lulusan menjadi tidak hanya mumpuni 

dalam aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Sasaran 

pendidikan bukan hanya kepintaran, kecerdasan, ilmu dan pengetahuan tetapi 

juga moral, budi pekerti, watak, nilai, perilaku, mental, dan kepribadian 

(Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, 2011: 18). Menurut Kurniasih (2014: 

103) menyatakan bahwa pendidikan karakter sebagai sarana pembentukan 

akhlak, pedoman perilaku, dan figure keteladanan dalam membuat lingkungan 

kondusif dengan menggunakan seluruh dimensinya (teknis, intelektual, 

psikologis, moral, sosial, estetis dan religius). Dalam penyelenggaraan 

pendidikan karakter perlu menanamkan prinsip hormat, kerukunan hidup, 

watak arif dan jujur, mawas diri, rendah diri, serta membentuk unggah-ungguh 

dan tata karma yang baik ( Fitriyani, Sutama & Narimo S, 2016: 191). 

Menurut Suyatmini (2017: 60) dalam UU Sisdiknas pada hakekatnya 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut 
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Sanjaya (2011: 3) menyatakan bahwa kurikulum sebagai pengalaman belajar, 

di dalamnya terkandung seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik di dalam 

maupun di luar sekolah saat kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab 

guru (sekolah). Melihat konsep dari kurikulum 2013 sendiri, seharusnya 

diterapkan mulai sejak dini guna membentuk generasi yang berkualitas dan 

dapat mengantarkan pada masa keemasan di masa depan nanti. Kurikulum 2013 

ini sangat menarik untuk diterapkan karena tidak hanya mengacu pada teori 

ilmu saja, tetapi mencetak kualitas penerus bangsa untuk dapat menerapkan 

ilmu pengetahuan pada kehidupan sehari-hari dan fenomenal sosial masyarakat. 

Kurikulum juga sebagai pedoman guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

meningkatkan kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik secara 

positif. Menurut Wafroturrohmah & Suyatmini (2008: 153) mengatakan bahwa 

mengacu pada asumsi bahwa kurikulum dan pembelajaran memiliki kaitan yang 

erat dan saling menujang pembelajaran. Sepaham dengan kurikulum 2013 yang 

bertujuan mencetak generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. 

Kurikulum berbasis karakter dan kompetensi diharapkan mampu memecahkan 

berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan 

mempersiapkan peserta didik, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

terhadap sistem pendidikan secara efektif, efisien, dan berhasil guna. Oleh 

karena itu, merupakan langkah yang positif ketika pemerintah (Mendikbud) 

merevitalisasi pendidikan karakter dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan, 

termasuk dalam pengembangan Kurikulum 2013. 

SMK Negeri 6 Surakarta yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 38 

Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, merupakan salah 

satu sekolah favorit yang berada di pusat Kota Surakarta. Letaknya yang sangat 

strategis, seperti akses kendaraan umum mudah dijangkau, dekat pom bensin, 

dekat supermarket, rumah sakit, Stadion Manahan yang membuat daya tarik 

tersendiri bagi SMK Negeri 6 Surakarta. Sekolah ini maju sebagai SMK 

bertaraf Internasional (RSB) sampai pada tahun 2015. SMK Negeri 6 Surakarta 

juga mendapat sertifikat ISO 9001-2015 yang ditunjuk sebagai sekolah 

Pembina ke sekolah-sekolah lain yang ingin mengajukan ISO. Sekolah ini 
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berkembang sangat pesat, banyak bantuan yang mengalir untuk membangun 

sekolah yang bagus seperti saat ini. Tahun 2006 sekolah ini membuka jurusan 

baru yaitu Progam Studi Multimedia. Prestasi yang diperoleh SMK Negeri 6 

Surakarta antara lain sebagai sekolah perintis UN berbasis computer, 

penghargaan dari Mendikbud sebagai sekolah berintegrasi tinggi. Kemudian 

sekolah ini juga telah menerapkan E-raport (raport online) untuk kelas X di 

tahun 2015. Di tahun 2016 sekolah ini membuka dua jurusan baru yaitu 

Rekayasa Perangkat Lunak dan Broadcasting. Jadi jurusan di SMK Negeri 6 

Surakarta sekarang menjadi sebanyak tujuh jurusan yaitu Akuntansi, 

Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Usaha Perjalanan Wisata, Multimedia, 

Produksi Progam Film Pertelevisian (Broadcating)dan Rekayasa Perangkat 

Lunak, kemudian On Job Training atau melaksanakan Teaching Factory. 

Sekolah ini mampu menciptakan lulusan yang berpendidikan untuk mengikuti 

pendidikan di perguruan tinggi maupun untuk memasuki dunia kerja. Sarana 

prasarana sekolah yang cukup lengkap dan memadahi mampu mendukung 

dalam proses pembelajaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana implementasi pendidikan karakter kurikulum 2013 pada 

pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 6 Surakarta? 

2. Bagaimana implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran akuntansi 

di SMK Negeri 6 Surakarta? 

3. Bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran akuntansi di 

SMK Negeri 6 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter kurikulum 2013 

pada pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 6 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter pada 

pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 6 Surakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran 

akuntansi di SMK Negeri 6 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

implementasi pendidikan karakter kurikulum 2013 di dalam pembelajaran 

Akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan positif kepada sekolah untuk 

mengimplementasikan pendidikan karakter yang terdapat dalam 

kurikulum 2013 pada pembelajaran akuntansi, khususnya wakil kepala 

sekolah bagian kurikulum. 

b. Bagi Guru  

Mampu mengimplementasikan pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran akuntansi yang berbasis kurikulum 2013. 

c. Bagi Siswa 

Sebagai masukan bagi siswa untuk memperbaiki karakter 

mereka di dalam proses pembelajaran dan dapat menerapkannya di 

lingkungan masyarakat. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

bahan masukan atau referensi bagi peneliti yang ingin melakukan 

penelitian yang serupa dengan variabel yang berbeda. 

 


