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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum menurut Syafruddin Nurdin dalam bukunya Haryati (2011),  adalah 

aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam 

belajar untuk mencapai suatu tujuan, dapat dinamakan kurikulum termasuk 

didalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar 

mengajar. 

Pada sebuah pengembangan kurikulum terdapat beberapa pembentukan yang 

ingin dicapai untuk memajukan mutu peserta didik, dalam hal ini guna untuk 

menjadikan peserta didik yang berkarakter baik, namun dalam kehidupan nyata ini 

tidak hanya satu atau dua masalah saja yang kita temukan di masyarakat, banyak 

sekali para peserta didik yang tidak memahami fungsi dan tanggung jawabnya sebagai 

peserta didik. Peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak hanya tawuran antar 

sekolah, bahkan ada juga yang melakukan pembunuhan karena ada rasa dendam yang 

tercipta,  unsur saling olok-mengolok antara peserta didik, dan lain-lain. Disinilah 

peran guru, orang tua, dan masyarakat untuk mendidik mereka kearah yang lebih baik, 

dan sangat diharapkan kurikulum disekolah selalu mengarah ke pembentukan karakter 

yang lebih baik pula. 

Langkah yang ingin ditempuh adalah dengan pembentukan karakter yang baik, 

maka setiap sekolah lebih terfokuskan untuk pengembangan kurikulum yang lebih 

mengutamakan pembentukan karakter yang lebih baik, sehingga terciptanya peserta 
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didik yang baik pula. Seperti yang terjadi di SMK N 2 Banyumas bahwa kebanyakan 

siswanya adalah laki-laki sehingga perlunya pembentukan karakter disekolah tersebut. 

Sebagian besar siswa mempunyai karakter yang kurang sesuai dengan nilai-nilai 

karakter yang harus dikembangkan disekolah, maka sekolah mengambil inisiatif untuk 

selalu melaksanakan pembinaan pada setiap hari senin. Diantara pembinaan yang 

dilakukan adalah mengingatkan shalat kepada siswa, memberikan buku penilaian 

sikap yang harus diisi oleh siswa setiap harinya , melatih kedisiplinan melalui tata 

tertib, pakaian, dan juga melakukan pemotongan rambut pada siswa yang berambut 

panjang. Selain itu kinerja dari para guru turut pula mendukung untuk pembentukan 

karakter yang baik. Setiap guru diharuskan bertutur kata yang sopan dan santun dalam 

menghadapi siswa-siswinya, agar terciptanya suasana dalam proses belajar mengajar 

yang harmonis agar siswa mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh para guru. 

Diharapkan pula setiap sekolah melakukan kegiatan ekstrakulikuler pengajian rutin 

agar peserta didik terbekali secara dalam dan hati terselimut dengan rasa takut untuk 

berbuat salah dalam mengambil sebuah tindakan yang memang berdampak negatif 

bagi dirinya dan orang lain disekitarnya. 

Sekolah Menengah Kejuruan yang sering disebut sebagai SMK ini merupakan 

sekolah yang lebih terfokuskan pada fase perjurusan. Hal ini sebagaimana yang 

terlihat di salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yaitu SMK N 2 Banyumas. 

Berdasarkan Observasi yang telah dilakukan peneliti, dimana SMK N 2 Banyumas 

adalah sekolah kejuruan unggulan dalam bidang keterampilan seperti Teknik Audio 

Video, Teknik Las dan Teknik Perbaikan Body Otomotif. Peserta didiknya 

dikembangkan agar keterampilan dalam bidangnya dapat dipergunakan dengan baik 
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apabila memasuki dunia kerja kelak. SMK N 2 Banyumas merupakan sekolah yang 

sangat mendominasi dalam bidang akademik maupun non akademik, dilihat dari 

kegiatan ekstrakulikuler yang diambil oleh setiap siswa-siswinya. Tidak sedikit yang 

mau bergabung didalam kegiatan tersebut, aktif di non akademik tapi mampu 

memberikan nilai terbaik di akademiknya. 

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Kurikulum 2013 ini dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam membentuk watak dan pribadi peserta didik serta 

membangun moral bangsa. Seperti halnya peserta didik yang seiring dengan 

meningkatnya perkembangan potensi anak, maka cara berfikir anak pun bergerak dari 

yang abstrak menuju yang konkret.  

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa Kurikulum 2013 yang diterapkan 

dalam dunia pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menjadikan dunia pendidikan 

di Indonesia lebih baik lagi karena kemampuan berfikir anak dipengaruhi oleh 

kapasitas intelegensi sebagai potensi yang bersifat bawaan. Kualitas Intelegensi anak 

mempengaruhi kemampuan anak untuk membentuk struktur kognitif. Intelegensi itu 

sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dalam perkembangannya. Intelegensi anak 

merupakan potensi bawaan yang sering dikaitkan dengan berhasil tidaknya anak 

belajar disekolah. (Djamarah, 2008 : 133) 

Dari berbagai permasalahan yang melatarbelakangi peserta didik diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Penerapan Kurikulum  2013 

Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas XI TAV (Teknik Audio Video) 3 di 

SMK Negeri 2 Banyumas Tahun 2014/2015. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahannya adalah 

“Adakah Pengaruh Penerapan Kurikulum  2013 Terhadap Pembentukan Karakter 

Siswa Kelas XI TAV (Teknik Audio Video) 3 di SMK Negeri 2 Banyumas Tahun 

2014/2015?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Kurikulum 

2013 Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas XI TAV (Teknik Audio Video) 3 

di SMK Negeri 2 Banyumas Tahun 2014/2015. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk menambah khazanah 

keilmuan terutama dalam bidang ilmu pendidikan. 

b. Untuk melatih berpikir atas dasar persesuaian antara teori dan praktek yang 

hasilnya dibukukan sebagai hasil penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dapat dijadikan acuan dalam proses belajar mengajar  

2) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi dalam pembentukan 

karakter peserta didik 
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b. Bagi Sekolah 

Dengan mengetahui pembentukan karakter peserta didik, Sekolah diharapkan 

mampu menciptakan peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan prestasi 

belajar siswa serta perbaikan proses pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang pengukuran 

pembentukan karakter peserta didik dan dapat menambah referensi dalam 

khazanah pengetahuan tentang penerapan kurikulum baru 2013. 
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