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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kurikulum 

1. Pengertian Kurikulum 2013 

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam 

bidang olahraga, yaitu curere yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang 

harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Pengertian 

ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah 

kurikulum diartikan dengan manhaj, yakni jalan terang, atau jalan terang yang 

dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, 

kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta 

didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-

nilai. (Muhaimin, 2005 : 1) 

Kurikulum 2013 Menurut Mulyasa (2013 : 68), adalah suatu konsep 

kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan 

(kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya 

dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat 

kompetensi tertentu. Kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar 

dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan 

dengan penuh tanggung jawab. 
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Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan 

dilakukan dengan dua strategi utama yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran 

pada satuan pendidikan dan penambahan waktu pembelajaran disekolah. 

Efektivitas interaksi, efektivitas pemahaman, dan efektivitas penyerapan. 

(Hidayat, 2013 : 116) 

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 

adalah seperangkat rencana dan program yang diatur secara sistematis mengenai 

tujuan, isi, materi dan metode yang dipergunakan untuk mencapai kompetensi 

pendidikan karakter, melalui pembinaan ideologi keagamaan dan jiwa 

kebangsaan, serta pengembangan kemampuan kepemimpinan, keterampilan, serta 

penguasaan keilmuwan dan informasi.  

2. Landasan Penerapan Kurikulum 2013 

Menurut Ramayulis (2005 : 9) dalam bukunya Gunawan (2011: 3), bahwa 

Kurikulum adalah suatu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem 

pendidikan. Karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

semua jenis dan jenjang pendidikan.  

Menurut Mulyasa (2013 : 64-65), Landasan kurikulum 2013 yaitu sebagai 

berikut : 

a. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat 

yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi 
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pendidikan. Adapun landasan filosofis dalam kurikulum 2013 yaitu sebagai 

berikut : 

1) Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam 

pembangunan pendidikan. 

2) Filosofis Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, 

kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. 

b. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka 

praktek pendidikan dan studi pendidikan. Adapun landasan yuridis dalam 

kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut : 

1) RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan, tentang Perubahan Metodologi 

Pembelajaran dan Penataan Kurikulum. 

2) PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 

3) INPRES Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas 

Pembangunan Nasional penyempurnaan kurikulum dan metode 

pembelajaran aktif berdasar nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk 

daya saing dan karakter bangsa. 

c. Landasan Konseptual 

Landasan konseptual adalah landasan yang identik dengan asumsi, yaitu 

sebuah gagasan, kepercayaan, prinsip, pernyataan atau pendapat yang sudah 

dianggap benar yang dijadikan titik tolak dalam rangka berfikir atau bertindak. 

Adapun landasan konseptual dalam kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut : 
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1) Relevansi pendidikan (link and match). 

2) Kurikulum berbasis kompetensi, dan karakter. 

3) Pembelajaran konseptual (contextual teaching and learning). 

4) Pembelajaran aktif (student active learning). 

5) Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. 

3. Tujuan Penerapan Kurikulum 2013 

Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui 

pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang : 

produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum 

difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa 

panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang didemonstrasikan peserta 

didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara 

kontekstual.  

Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta 

didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan 

kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil 

belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui 

penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat 

untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya. 

(Mulyasa, 2013 : 65) 

Jadi tujuan penerapan kurikulum 2013 berbasis kompetensi, yaitu 

penetapan kompetensi yang akan dicapai, pengembangan strategi untuk mencapai 
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kompetensi, dan evaluasi. Kompetensi yang ingin dicapai merupakan pernyataan 

tujuan (goal statement) yang hendak diperoleh peserta didik, menggambarkan 

hasil belajar (learning outcomes) pada aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, 

dan sikap (Mulyasa, 2013 : 69). Selain itu tujuan penerapan kurikulum 2013 

adalah untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam 

melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan 

(mempresentasikan), apa yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima 

materi pembelajaran.  

4. Pendekatan dalam Kurikulum 2013 

Pendekatan pembelajaran merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai 

sasaran pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah 

pendekatan scientific. Pendekatan scientific (scientific approach) disebut juga 

dengan pendekatan ilmiah, yang mana pendekatan ilmiah merupakan titian emas 

untuk perkembangan dan pengembangan sikap (ranah afektif), keterampilan (ranah 

psikomotorik) dan pengetahuan (ranah kognitif) siswa (Lazim : 2013). Oleh sebab 

itu dalam kurikulum 2013 diamanatkan tentang apa sebenarnya esensi dari 

pendekatan scientific pada kegiatan pembelajaran. 

Karakteristik pendekatan scientific menurut Karin dan Sund (dalam Putra :  

2013) antara lain : 

a. Siswa perlu dilibatkan secara aktif dalam aktifitas yang merefliksikan metode 

ilmiah dan keterampilan proses yang mengarah ada discovery atau inquiry 

terbimbing. 
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b. Siswa perlu didorong melakukan aktifitas yang melibatkan pencarian jawaban 

bagi masalah dalam masyarakat ilmiah dan teknologi. 

c. Siswa perlu dilatih learning by doing (belajar melalui berbuat sesuatu), 

kemudian merefleksikannya. Ia harus secara aktif mengkontruksikan konsep 

prinsip, dan generalisasi melalui proses ilmiah. 

d. Siswa perlu diarahkan kepada pemahaman produk dan materi ajar melalui 

aktifitas membaca, menulis, dan mengunjungi tempat tertentu. 

e. Siswa perlu dibantu untuk memahami keterbatasan, nilai-nilai dan sikap yang 

dapa dikembangkan melalui pendekatan scientific dimasyarakat sehingga ia 

bisa membuat keputusan. 

Langkah-langkah pendekatan scientific meliputi : 

a. Mengamati (observing) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senag dan tertantang dan 

mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran 

memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud nomor 81a, 

hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik 

untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan : melihat, menyimak, 

mendengar dan membaca (Lazim : 2013). 
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Menurut Putra (2013) mengamati atau observasi dideskripsikan dengan 

menentukan sifat objek atau peristiwa dengan menggunakan indera. 

b. Menanya (questioning) 

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud nomor 81a tahun 2013, adalah 

mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 

yang diamati (dimulai dari pertanyaan actual sampai ke pertanyaan yang 

bersifat hipotetik). Kompetensi yang diharapkan dalam menanya adalah 

mengembangkan kreatifitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 

dan belajar sepanjang hayat (Lazim : 2013). 

c. Menalar (associating) 

Berdasarkan Permendikbud nomor 81a tahun 2013 (Lazim : 2013), 

menalar adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas 

dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Definisi lain 

menyatakan bahwa menalar merupakan proses berfikir yang logis dan 

sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh 

simpulan berupa pengetahuan. 

Kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sifat jujur, teliti, 

disiplin, tata aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berfikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. 
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Terdapat dua cara menalar, yaitu penalaran induktif dan penalaran 

deduktif. Penalaran induktif adalah proses penarikan simpulan dari kasus-

kasus yang bersifat nyata secara individual atau spesifik yang menjadi 

simpulan yang bersifat umum. Sedangkan penalaran deduktif merupakan cara 

menalar dengan menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan atau fenomena 

yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus. 

d. Mencoba (experimenting) 

Menurut Putra (2013) experimenting atau melakukan percobaan 

didefinisikan sebagai menyelidiki, memanipulasi bahan, dan pengujian 

hipotesis untuk menentukan hasil. 

Mencoba (experimenting) dimaksudkan untuk mengembangkan 

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

Kegiatan eksperimen ini melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap tindaklanjut (Kemendikbud : 2013). 

1) Tahap persiapan meliputi : 

a) Menetapkan tujuan eksperimen 

b) Mempersiapkan alat dan bahan 

c) Mempersiapkan tempat eksperimen sesuai dengan jumlah peserta 

didik serta alat atau bahan yang tersedia. 

d) Mempertimbangkan masalah keamanan dan kesehatan agar dapat 

memperkecil atau menghindari resiko yang mungkin timbul 
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e) Memberikan penjelasan mengenai apa yang harus diperhatikan dan 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan peserta didik termasuk hal-hal 

yang dilarang dan membahayakan. 

2) Tahap Pelaksanaan meliputi : 

a) Selama proses eksperimen atau mencoba, guru ikut membimbing dan 

mengamati proses percobaan. Disini guru harus memberikan 

dorongan dan bantuan terhadap kesulitan-kesulitang yang dihadapi 

oleh peserta didik agar kegiatan itu berhasil dengan baik. 

b) Selama proses eksperimen atau mencoba, guru hendaknya 

memperhatikan situasi secara keseluruhan termasuk membantu 

mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang akan 

menghambat kegiatan pembelajaran. 

3) Tahap tindak lanjut meliputi : 

a) Peserta didik mengumpulkan laporan hasil eksperimen kepada guru 

b) Guru memeriksa hasil eksperimen peserta didik 

c) Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik atas hasil 

eksperimen 

d) Guru dan peserta didik mendiskusikan masalah-masalah yang 

ditemukan selama eksperimen. 

e. Membentuk jejaring (networking) 

Kegiatan ini disebut juga dengan kegiatan mengkomunikasikan, 

sebagaimana telah disampaikan dalam Permendikbud nomor 81a tahun 2013 
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adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. 

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan sikap jujur, toleransi, teliti, kemampuan berfikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

5. Elemen Penerapan Kurikulum 2013 

Hal-hal yang baru sebagai perubahan kurikulum yang menjadi ciri 

kurikulum 2013 adalah menyangkut empat standar pendidikan, yakni Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi, dan Standar Penilaian. 

Menurut Hidayat (2013 : 126-129), Standar ini dirumuskan dalam tujuh elemen 

sebagai berikut :  

a. Kompetensi Lulusan  

Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi 

aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

b. Kedudukan Mata Pelajaran (ISI) 

Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata 

pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. 

c. Pendekatan (ISI) 

Kompetensi dikembangkan melalui : 

1) SD  : Tematik integrative dalam semua mata pelajaran. 

2) SMP : Mata pelajaran. 

3) SMA : Mata pelajaran wajib dan pilihan. 
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4) SMK : Mata pelajaran wajib, pilihan, dan vokasi. 

d. Struktur Kurikulum (ISI) 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan pada mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur 

kurikulum dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1) Sekolah Dasar (SD) 

a) Holistik berbasis sains (alam, sosial, dan budaya). 

b) Jumlah mata pelajaran dari 10 menjadi 6. 

c) Jumlah jam bertambah 4 JP/minggu akibat perubahan pedekatan 

pembelajaran. 

2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

a) TIK menjadi media semua mata pelajaran. 

b) Pengembangan diri terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan 

ekstrakurikuler. 

c) Jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10. 

d) Jumlah jam bertambah 6 JP/minggu akibat perubahan pendekatan 

pembelajaran 

3) Sekolah Menengah Atas (SMA) 

a) Perubahan sistem : ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran 

pilihan. 

b) Terjadi pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa. 

c) Jumlah jam bertambah 2 JP/minggu akibat perubahan pendekatan 

pembelajaran. 
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4) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

a) Penyesuaian jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan saat ini. 

b) Penyeragaman mata pelajaran dasar umum. 

c) Produktif sisesuaikan dengan tren perkembangan industri. 

d) Pengelompokan mata pelajaran produktif sehingga tidak terlalu rinci 

pembagiannya. 

e. Proses Pembelajaran 

1) Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, 

menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. 

2) Belajar tidak hanya terjadi diruang kelas, tetapi juga dilingkungan sekolah 

dan masyarakat. 

3) Guru bukan satu-satunya sumber belajar 

4) Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. 

f. Penilaian 

1) Pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan 

berdasarkan hasil saja), menuju penilaian otentik (mengukur semua 

kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan 

hasil). 

2) Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar 

didasarkan pada posisi skor yang diperolhnya terhadap skor ideal 

(maksimal). 

3) Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL. 
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4) Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen 

utama Penilaian. 

g. Kegiatan Ekstrakurikuler 

1) SD : Pramuka (wajib), UKS, PMR, Bahasa Inggris. 

2) SMP/SMA/SMK 

a) Pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, dll. 

b) Perlunya ekstrakurikuler partisipatif 

6. Standar Proses Pembelajaran Efektif dan Bermakna dalam Kurikulum 2013 

a. Pemanasan dan Apersepsi 

Pemanasan dan apersepsi perlu dilakukan untuk menjajaki pengetahuan 

peserta didik, memotivasi peserta didik dengan menyajikan materi yang 

menarik, dan mendorong mereka untuk mengetahui berbagai hal baru. 

Pemanasan dan apersepsi ini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

1) Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami peserta 

didik. 

2) Peserta didik dimotivasi dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi 

kehidupan mereka. 

3) Peserta didik digerakkan agar tertarik dan bernafsu untuk mengetahui hal-

hal yang baru. 

b. Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan pembelajaran untuk 

mengenalkan bahan dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah 
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dimiliki peserta didik. Hal tersebut dapat ditempuh dengan prosedur sebagai 

berikut : 

1) Perkenalkan materi standar dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 

peserta didik; 

2) Kaitkan materi standar dan kompetensi dasar yang baru dengan pengetahuan 

dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik; 

3) Pilihlah metode yang paling tepat, dan gunakan secara bervariasi untuk 

meningkatkan penerimaan peserta didik terhadap materi standard an 

kompetensi baru. 

c. Konsolidasi Pembelajaran 

Konsolidasi merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik 

dalam pembentukan kompetensi dan karakter, serta menghubungkannya 

dengan kehidupan peserta didik. Konsolidasi pembelajaran ini dapat dilakukan 

dengan prosedur berikut : 

1) Libatkan peserta didik secara aktif dalam menafsirkan dan memahami 

materi dan kompetensi baru; 

2) Libatkan peserta didik secara aktif dalam proses pemecahan masalah 

(problem solving), terutama dalam masalah-masalah aktual; 

3) Letakkan penekanan pada kaitan structural, yaitu kaitan anatara materi 

standar dan kompetensi baru dengan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan 

dalam lingkungan masyarakat; 

4) Pilihlah metode yang paling tepat sehingga materi standar dapat diproses 

menjadi kompetensi dan karakter peserta didik. 

Pengaruh Penerapan Kurikulum..., Retno Isro Wardani,  Fakultas Agama Islam UMP, 2015



20 
 

d. Pembentukan Sikap, Kompetensi, dan Karakter 

Pembentukan sikap, kompetensi, dam karakter peserta didik dapat 

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

1) Dorong peserta didik untuk menerapkan konsep, pengertian, kompetensi, 

dan karakter yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari; 

2) Praktekkan pembelajaran secara langsung, agar peserta didik dapat 

membangun sikap, kompetensi, dan karakter baru dalam kehidupan sehari-

hari berdasarkan pengertian yang dipelajari; 

3) Gunakan metode yang paling tepat agar terjadi perubahan sikap, 

kompetensi, dan karakter peserta didik secara nyata. 

e. Penilaian formatif 

Penilaian formatif perlu dilakukan untuk perbaikan, yang 

pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

1) Kembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik; 

2) Gunakan hasil penilaian tersebut untuk menganalisa kelemahan atau 

kekurangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam 

membentuk karakter dan kompetensi peserta didik; 

3) Pilihlah metodologi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

Dalam pembelajaran efektif dan bermakna, peserta didik perlu 

dilibatkan secara aktif, karena mereka adalah pusat dari kegiatan pembelajaran 

serta pembentukn kompetensi, dan karakter. (Mulyasa, 2013 : 101-103) 
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B. Pembentukan Karakter 

1. Pengertian Karakter 

Kemendiknas (2010) dalam bukunya Syamsu dan Nani (2011 : 32), 

menjelaskan bahwa karakter adalah “watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, 

dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti 

jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. 

Karakter adalah nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, tahu 

berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) 

yang terpatri dalam diri dan terwujud dalam perilaku.  Karakter secara koheren 

memancarkan dari hasil olah pikir, olah hati, olahraga, serta olahrasa dan karsa 

seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan cirri khas seseorang atau 

sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan,kapasitas moral, dan 

ketegaran dalam mengahadapi kesulitan dan tantangan. (Salahudin dan 

Alkrienciehie, 2013 : 42) 

Menurut Samani dan Hariyanto (2012 : 41-42), karakter dimaknai sebagai 

cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan 

dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter 

dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 
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yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hokum, tata karma, budaya, adat istiadat, dan 

estetika. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah cara 

berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan 

bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan 

siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang dibuat. 

2. Pentingnya Pembentukan Karakter di Sekolah 

“Kesejahteraan sebuah bangsa bermula dari karakter kuat warganya”. 

Kata-kata itu diungkapkan Marcus Tulius Cicero (106-43SM) , Cendekiawan 

Republik Roma, untuk mengingatkan semua warga kekaisaran Roma mengenai 

manfaat praktis kebajikan (Yunani : arête) dalam kehidupan nyata. Sejarah 

peradaban diberbagai penjuru dunia membuktikan kebenaran itu. 

Kita ketahui, bangsa-bangsa yang memiliki karakter tangguh lazimnya 

tumbuh berkembang makin maju dan sejahtera. Contohnya India, Cina, Brazil,dan 

Rusia. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang lemah karakter umumnya justru kian 

terpuruk misalnya Yunani kontemporer serta sejumlah Negara di Afrika dan Asia. 

Dengan demikian karakter itu amat penting.  Karakter lebih tinggi nilainya 

dibanding intelektualitas. Stabilitas kehidupan kita tergantung pada karakter kita. 

Karena, karakter membuat orang mampu bertahan, memiliki stamina untuk tetap 

berjuang, dan sanggup mengatasi ketidakberuntungannya secara bermakna. 
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Karena itu, kinilah saatnya kita berupaya membangun karakter secara 

bersungguh-sungguh. Pendidikan harus kita fungsikan sebagaimana mestinya, 

sebagai sarana terbaik untuk memicu kebangkitan dan menggerakkan zaman. 

Sekolah diseluruh penjuru negeri mesti bersama-sama menjadikan dirinya : 

sekolah karakter, tempat terbaik untuk menumbuhkembangkan karakter. 

(Saptono, 2011 : 15-17). 

Pentingnya pembentukan karakter disekolah adalah adanya berbagai 

alasan yaitu sebagai berikut :  

1) Karena karakter bangsa Indonesia masih lemah 

2) Sejalan dengan Renstra Kemendiknas 2010-2014 yang mencanangkan 

penerapan pendidikan karakter, maka diperlukan kerja keras semua pihak, 

terutama terhadap program-program yang memiliki kontribusi besar terhadap 

peradaban bangsa. 

3) Penerapan pendidikan karakter disekolah memerlukan pemahaman tentang 

konsep, teori, metodologi, dan aplikasi yang relevan dengan pembentukan 

karakter (character building) dan pendidikan karakter (character education). 

Selain itu, yang tidak kalah penting bahwa keberhasilan pendidikan 

karakter adalah ketika mayoritas warga sekolah melakukan atau membangun 

karakter yang disepakati bersama, tidak sekedar ada model atau teladan, namun 

ada kesadaran melakukannya  secara konsisten dan terus-menerus sehingga 

membentuk budaya sekolah. (Listyarti, 2012 : 11-12) 
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3. Nilai-nilai Karakter yang harus dikembangkan 

Kemendiknas (2010) dalam bukunya Syamsu dan Nani (2011 : 33) 

menyatakan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa diidentifikasikan dari sumber-sumber berikut ini : 

1) Agama : Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama 

dan kepercayaan. 

2) Pancasila : Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip 

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut pancasila. Artinya, nilai-

nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan politik, hokum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. 

3) Budaya : Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat 

itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap 

suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. 

4) Tujuan Pendidikan Nasional : Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki 

setiap warga Negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan 

di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan Pendidikan Nasional memuat berbagai 

nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga Negara Indonesia. 

Menurut Zubaedi (2011 : 74-76), Nilai-nilai pendidikan karakter adalah 

sebagai berikut : 
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1) Religius : Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

2) Jujur : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3) Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. 

4) Disiplin : Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan petuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras : Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif : Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis : Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa Ingin Tahu : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10) Semangat Kebangsaan : Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 
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11) Cinta Tanah Air : Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12) Menghargai Prestasi : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasian orang lain. 

13) Bersahabat/Komunikatif : Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14) Cinta Damai : Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15) Gemar Membaca : Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16) Peduli Lingkungan : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli Sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin member bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung Jawab : Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Sekolah dan guru dapat menambah ataupun mengurangi nilai-nilai tersebut 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah dan hakikat materi 
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SK/KD dan materi bahasan suatu mata pelajaran. Meskipun demikian dalam 

kaitannya dengan pendidikan karakter nilai-nilai yang terutama akan 

dikembangkan dalam budaya satuan pendidikan formal dan non formal, adalah 

sebagai berikut : 

1) Jujur : Menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara apa yang dikatakan 

dan dilakukan (berintegrasi), berani karena benar, dapat dipercaya (amanah, 

trustworthiness), dan tindak curang (no cheating). 

2) Tanggung Jawab : Melakukan tugas sepenuh hati, bekerja dengan etos kerja 

yang tinggi, berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik (giving the best), 

mampu mengontrol diri dan mengatasi stres, berdisiplin diri, akuntabel 

terhadap pilihan dan keputusan yang diambil. 

3) Cerdas : Berpikir secara cermat dan tepat, bertindak sepenuh perhitungan, 

rasa ingin tahu yang tinggi, berkomunikasi efektif dan empatik, bergaul 

secara santun, menjunjung kebenaran dan kebajikan, mencintai Tuhan dan 

lingkungan. 

4) Sehat dan Bersih : Menghargai ketertiban,keteraturan, kedisiplinan, terampil, 

menjaga diri dan lingkungan, menerapkan pola hidup seimbang. 

5) Peduli : Memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran 

terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau mendengar orang 

lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil 

keuntungan dari orang lain, mempu bekerjasama, mau terlibt dalam kegiatan 

masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lain, setia, cinta damai dalam 

menghadapi persoalan. 

Pengaruh Penerapan Kurikulum..., Retno Isro Wardani,  Fakultas Agama Islam UMP, 2015



28 
 

6) Kreatif : Mampu menyelesaikan masalah secara inovatif, luwes, kritis, berani 

mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, menampilkan sesuatu secara 

luar biasa (unik), memiliki ide baru, ingin terus berubah, dapat membaca 

situasi dan manfaatkan peluang. 

7) Gotong Royong : Mau bekerja sama dengan baik, berprinsip bahwa tujuan 

akan lebih mudah dan cepat tercapai jika dikerjakan bersama-sama, tidak 

memperhitungkan tenaga untuk saling berbagi dengan sesama, mau 

mengembangkan potensi diri untuk dipakai saling berbagi agar mendapatkan 

hasil yang terbaik, tidak egoistis. (Muchlas dan Hariyanto, 2012 : 51) 

4. Strategi Pembentukan Karakter di Sekolah 

Menurut Saptono (2011 : 27-28) ada duabelas  strategi untuk membentuk 

karakter peserta didik. Sembilan strategi pertama adalah tuntutan terhadap guru 

untuk : 

1) Bertindak sebagai sosok yang peduli, model, dan mentor. Dalam hal ini, guru 

memperlakukan siswa dengan kasih dan hormat, memberikan contoh yang 

baik, mendorong perilaku sosial, dan memperbaiki perilaku yang merusak. 

2) Menciptakan komunitas moral dikelas. Guru membantu siswa untuk saling 

mengenal satu sama lain, hormat dan saling memperhatikan satu sama lain, 

serta merasa dihargai sebagai anggota kelompok. 

3) Mempraktikkan disiplin moral. Guru menciptakan dan menegakkan aturan 

sebagai kesempatan untuk membantu pengembangan alas an-alasan moral, 

control diri, dan penghargaan kepada orang lain pada umumnya. 
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4) Menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Guru melibatkan siswa 

dalam pembuatan keputusan dan membagi tanggung jawab dalam menjadikan 

kelas sebagai tempat yang baik untuk berkembang dan belajar. 

5) Mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum. Guru menggunakan mata 

pelajaran akademis sebagai sarana untuk mempelajari isu-isu etis. 

6) Menggunakan pembelajaran kooperatif. Guru mengajar siswa mengenai sikap 

dan berbagai keterampilam untuk saling membentu satu sama lain dan bekerja 

sama. 

7) Membangun “kepekaan nurani”. Guru membantu siswa mengembangkan 

tanggung jawab akademis dan menghargai pentingnya belajar dan bekerja. 

8) Mendorong refleksi moral, melalui membaca, menulis, berdiskusi, berlatih 

membuat keputusan, dan berdebat. 

9) Mengajarkan resolusi konflik, sehingga murid memiliki kapasitas dan 

komitmen untuk menyelesaikan konflik secara adil dan wajar, dengan cara-

cara tanpa kekerasan. 

Sedangkan tiga strategi selebihnya menghendaki sekolah untuk : 

1) Mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya sebatas kegiatan dikelas. Hal 

ini dilakukan melalui model-model peran dan kesempatan-kesempatan yang 

inspiratif dengan melayani sekolah dan masyarakat. Intinya, siswa diajak 

untuk belajar bersikap peduli dengan cara bertindak peduli. 

2) Menciptakan budaya moral yang positif disekolah. Ini berarti mengembangkan 

seluruh lingkungan sekolah (melalui kepemimpinan kepala sekolah, disiplin 

sekolah, rasa kekeluargaan disekolah, keterlibatan siswa secara demokratis, 
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komunitas moral diantara guru dan karyawan, serta waktu untuk 

membicarakan keprihatinan moral) yang membantu dan memperkuat 

pembelajaran nilai-nilai yang berlangsung dikelas. 

3) Melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sebagai partner dalam pendidikan 

karakter. Dalam hal ini, sekolah membantu para orang tua sebagai guru moral 

pertama bagi anak; mendorong orang tua agar membantu sekolah dalam 

berdaya upaya mengembangkan nilai-nilai yang baik; dan mencari bantuan 

dari masyarakat (misalnya : agamawan, kalangan, bisnis, dan praktisi media) 

dalam memperkuat nilai-nilai yang sedang diupayakan atau diajarkan oleh 

sekolah. 

Pengalaman menunjukkan, strategi itu perlu ditopang oleh empat kunci 

keberhasilan. Keempat kunci keberhasilan pendidikan karakter itu adalah : (a) 

keterlibatan guru dan karyawan sekolah, (b) keterlibatan siswa, (c) keterlibatan 

orang tua siswa, dan (d) keterlibatan komunitas karakter. Tiga yang pertama 

bersifat menentukan keberhasilan sekolah karakter sedangkan yang keempat, yaitu 

keterlibatan komunitas karakter, bersifat mendukung keberhasilan itu. Sekolah 

yang berkomitmen menjadikan dirinya sekolah karakter senantiasa harus berfokus 

pada upaya menumbuhkan, memelihara, dan mengoptimalkan keterlibatan 

keempat pihak itu. (Saptono, 2011 : 28-29) 
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C. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian berjudul Pengaruh Penerapan Kurikulum 2013 Terhadap 

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

2 Banyumas Tahun 2014/2015, penulis tidak hanya mengambil dari sumber buku, 

tetapi ada yang mengambil dari penelitian terdahulu. Beberapa hasil penelitian 

terdahulu yaitu : 

1. Skripsi Apri Mulyani (2008) Mahasiswa Fakultas Agama Islam Pendidikan Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berjudul Implementasi 

Menejemen Kurikulum Berbasis Kompetensi di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Tahun 2008/2009. 

Penelitian yang digunakan adalah  penelitian kualitatif dengan subjek penelitian 

semua guru di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kedungwuluh Lor Kecamatan 

Patikraja sebanyak 9 orang dan Kepala Sekolah.  Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan angket. Kemudian dianalisis 

menggunakan rumus presentase. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

menejemen di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kedungwuluh Lor Kecamatan 

Patikraja dalam kategori baik yaitu (87,59%), dengan analisis menunjukkan bahwa 

dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi terdapat faktor-faktor 

pendukung dan penghambat.. 

Dalam skripsi tersebut metode pengumpulan data dengan menggunakan 

deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, 

angket, dan wawancara. Teknik analisis datanya menggunakan rumus presentase. 

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan 
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pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan 

observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan rumus 

product moment dan aplikasi SPSS. Adapun persamaannya dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang kurikulum yang 

diterapkan disekolah. 

2. Skripsi Teguh Vitno Kristianto (2008) Mahasiswa Fakultas Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berjudul 

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bidang studi Pendidikan 

Agama Islam di SMP N 1 Bantarsari Cilacap Tahun 2008/2009. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah, 

Guru PAI, Urusan Kurikulum, dan Kepala Tata Usaha. Pengumpulan datanya 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

yaitu bahwa implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dimulai dengan 

penyusunan kurikulum oleh Guru PAI dengan dikoordinasikan oleh urusan 

kurikulum yang dilakukan sebelum memasuki tahun 2008/2009. 

Dalam skripsi tersebut metode pengumpulan data dengan menggunakan 

deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik 

pengambilan data menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi sedangkan 

teknik analisis datanya menggunakan rumus product moment dan aplikasi SPSS. 

Adapun persamaan pada penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu sama-sama membahas tentang kurikulum yang diterapkan disekolah. 
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