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BAB I 

PANDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atau 

dampak dalam pembentukan perilaku seseorang baik akalnya maupun akhlaknya. 

Pendidikan dalam hal ini mencakup semua sarana, baik yang disengaja seperti 

pendidikan dalam lingkungan keluarga (rumah), dan pendidikan sekolah, atau 

yang tidak disengaja seperti pendidikan yang datang secara kebetulan yang dapat 

mempengaruhi perilaku yang timbul di masyarakat atau dalam pergaulan yang 

bersifat alamiah. Pendidikan dalam pengertian ini, sama dengan pengertian 

bahwa kehidupan itu sendiri atau dalam artian sesungguhnya bahwa segala 

bentuk hubungan manusia baik di lingkungan keluarga, lingkungan alam dalam 

kehidupan ini dianggap sebagai sebuah proses pembelajaran dengan anggapan 

bahwa dimulai dari buaian atau sejak terlahir sampai ke liang lahat. 

Pendidikan merupakan suatu upaya dalam mewariskan nilai yang akan 

menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan 

manusia sekaligus memperbaiki nasib dan peradaban suatu bangsa. Tanpa 

adanya pendidikan manusia tak ada bedanya dengan generasi masa lalu yang 

mana bila dibandingkan dengan manusia sekarang baik dari kualitas 

kehidupan maupun proses-proses pemberdayaannya.1  

 

Pendidikan dan kurikulum merupakan satu sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan yang mana keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Begitu 

juga dengan kurikulum yang selalu mengalami perubahan berdasarkan kebutuhan 

dan tantangan zaman yang mana dalam perubahanya harus dilakukan secara 

 
1Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini. Meretas Pendidikan Berkualitas dalam 

Pendidikan Islam, (Yogyakarta:Teras, 2012), h. 2 



2 

 

 
 

sistematis dan terarah serta memiliki visi yang jelas. Tentunya perubahan 

kurikulum tersebut memiliki tujuan untuk kemajuan pendidikan.  

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks dan 

melibatkan berbagai komponen yang saling terkait. Oleh karena itu, dalam proses 

pengembangan Kurikulum 2013 tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari 

pihak pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, 

tetapi harus pula dipahami berbagai komponen yang mempengaruhi.  

Perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan masalah yang sangat 

penting. Hal itu karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan 

perubahan zaman. Perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 

didorong oleh beberapa hasil research nasional atau international tentang 

kemampuan peserta didik Indonesia dalam kancah internasional. Dari hasil survei 

pada “Trends in International Math and Science” pada tahun 2007 yang 

dilakukan oleh Global Institusi, menunjukkan bahwa 5% peserta didik Indonesia 

yang mampu mengerjakan soal penalaran kategori tinggi, padahal peserta didik 

Korea dapat mencapai 75%, sebaliknya 78%peserta didik mampu mengerjakan 

soal hapalan berkategori rendah, siswa Korea 10 %. Data lain diungkapkan oleh 

Programme For International Student Assessment (PISA), hasil studinya tahun 

2009 menempatkan Indonesia pada peringkat bawah 10 besar dari 65 Negara 

peserta PISA. Hampir semua peserta didik Indonesia ternyata cuma menguatkan 

pelajaran sampai level tiga saja, sementara banyak peserta didik dari negara lain 

dapat mengusai pelajaran sampai level empat lima bahkan enam. Hasil dari kedua 

survei tersebut diperoleh sebuah kesimpulan bahwa prestasi peserta didik 
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Indonesia masih tertinggal jauh dan terbelakang. Selain itu juga pendidikan 

dihadapkan pada berbagai permasalahan yang melibatkan pelajar seperti 

perkelahian pelajar, perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, serta kebocoran dan kecurangan dalam ujian.2 

Selain itu, masih ada berbagai alasan lain mengapa perlu adanya 

pengembangan kurikulum 2013. Adapun alasan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Butuh penekanan agar materi pelajaran sesuai dengan tahap perkembangan 

peserta didik, karena selama ini masih sering terjadi materi yang 

mengabaikan tahap perkembangan anak didik; 

2. Perlunya pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas siswa 

karena selama ini pembelajaran yang memberikan ruang kepada siswa 

untuk mengembangkan kretivitas siswa belum mendapatkan tempat 

pembelajaran masih satu arah dari guru ke siswa dan guru masih menjadi 

sumber  informasi yang dominan.3 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya kurikulum 2013 yang 

dapat memberikan kemampuan seorang pendidik untuk mengajar siswanya 

dengan menyenangkan, tidak terburu-buru sehingga materi yang diajarkan dapat 

diselesaikan dan siswa dapat mengembangkan kreativitasnya, serta 

mengimplementasikan materi dalam kehidupan . 

Berbagai hal yang muncul dibenak pendidik mengapa kurikulum harus 

mengalami perubahan. Seperti halnya kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. 

Adapun alasannya yang mendasar perubahan kurikulum KTSP 2006 adalah 

sebagai berikut: 

 
2Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 

h. 60-61 
3Mulyoto, Strategi Pembelajaran Diera Kurikulum, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), h. 

102 
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1. Isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan 

dengan banyaknya mata pelajaran atau materi yang keluasan dan 

kesukaranya melampaui tingkat perkembangan usia anak. 

2. Kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan 

visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. 

3. Kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek 

pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik, 

(pengetahuan, keterampilan dan sikap) 

4. Berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat, seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, 

pendekatan dan metode pembelajaran konstruktifistik, keseimbangan soft 

skills and hard skills, serta jiwa kewirausahaan, belum terakomodasi 

didalam kurikulum. 

5. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai perubahan sosial 

yang terjadi dalam tingkat lokal, nasional, maupun global.  

6. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran 

yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam 

dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. 

7. Penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi, 

serta belum tegas memberikan layanan remediasi dan pengayaan secara 

berkala.4 

Berdasarkan uraian di atas, tentunya kelemahan kurikulum KTSP terletak 

pada beberapa hal seperti isi kurikulum terlalu padat sampai pada belum 

maksimalnya pengembangan kurikulum tersebut. Oleh sebab itu, pihak yang 

berwenang memiliki kebijakan untuk merevisi kurikulum menjadi kurikulum 

2013 yang berorientasi pada kompetensi dan pendidikan karakter. 

Pada hakekatnya tema dalam pengembangan Kurikulum 2013 yaitu 

menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif (sikap spiritual 

dan sosial). Untuk Pencapaian perwujudan tema ini ditempuh melalui penguatan 

sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang dijabarkan dalam Kompetensi Inti (KI) 

dan Kompetensi Dasar (KD).5 

 

 
4Mulyasa, Kurikulum …., h. 61 
5Mulyasa, Kurikulum ….,h. 60 



5 

 

 
 

Pengembangan kurikulum 2013 memiliki dampak secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di sekolah. Sebagaimana masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas 

tentunya masalah tersebut juga dialami oleh pengajar PAI. Bagaimana guru PAI 

dapat mengajarkan materinya dengan baik dan siswa mengetahui serta 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Agama Islam tersebut. Perlu 

diketahui bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian dari Kurikulum 

2013 memiliki peran yang sangat penting berkenaan dengan pendidikan karakter 

sebagai tujuannya. Sebagai integrator maka PAI menghimpun kompetensi 

pengetahuan, sistem nilai dan kompetensi keterampilan yang diimplementasikan 

dalam sikap/watak Islami. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan dengan 

berbasis pada pencapaian kompetensi yang sangat diperlukan sebagai instrument 

untuk mengarahkan peserta didik menjadi:  

1. Manusia yang berkualitas yang mampu menjawab dan proaktif tehadap 

tantangan zaman yang selalu berubah. 

2. Manusia terdidik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. 

3. Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.6 

 

Pengembangan kurikulum dalam hal ini suatu pencapaian kompetensi 

yang mana peserta didik diarahkan untuk peka terhadap perkembangan zaman 

dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan bekal ilmu ketrampilan dan 

keahlian yang dimiliki hingga nantinya dapat bersaing dengan bangsa lain, 

dengan landasan takwa terhadap Allah Swt. 

 
6Husamah & Yanur Setyaningrum, Desain Pembelajaran Berbasis Pencapaian Kompetensi. 

(Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2013), h. 97 
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Kurikulum 2013 di dalamnya terdapat muatan pendidikan karakter. Pada 

dasarnya pendidikan karakter merupakan hasil integrasi dari akhlak yang 

diajarkan dalam  ajaran Islam. Adapun nilai-nilai karakter yang dimaksudkan 

adalah yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, dan kerja keras.7 Untuk 

mewujudkan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 sesuai dengan 

pendoman yang ditetapkan oleh pemerintah maka membutuhkan kemampuan 

guru. 

Guru adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa 

dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara 

optimal, melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh 

pemerintah maupun masyarakat oleh swasta.8 Oleh sebab itu guru dituntut 

memiliki kemampuan yang sesuai dengan ketetapan oprasional K13.  

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses bahwa standar proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah mencakup tiga hal, perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran 

dan pengawasan proses pembelajaran.9 

Hal inilah yang menjadi patokan dalam pembelajaran kurikulum 2013 

apakah proses tersebut dapat dilakukan dengan baik  dan benar sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional karena apabila melihat fakta di lapangan 

masih banyaknya guru kurang memahami kurikulum tersebut hal ini bisa 

 
7Mansur, Implementasi Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan, Sulawesi Selatan, Artikel 

LPMP Sulawesi Selatan Desember 2014, h. 46-47 

8Suparlan. Guru Sebagai Profesi. (Jakarta: Hikayat Publising, 2006), h. 10 
9Husamah & Yanur Setyaningrum, Desain Pembelajaran Berbasis…., h.  96 
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dibenarkan karena banyak faktor yang yang menjadi penghambat dalam 

pengembangan kurikulum bisa dari guru itu sendiri yang ketika mendapatkan 

pelatihan merasa kurang puas karena pada saat terjadi sosialisasi waktu yang 

berikan begitu singkat.  

Berdasarkan observasi awal penulis terhadap penerapan pendidikan 

karakter dalam kurikulum 2013 di MTs Asy-Syafi’iyyah diketahui bahwa seluruh 

guru diwajibakan mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam pendidikan karakter. 

Hal itu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di madrasah ini. 

Meskipun fakta di lapangan masih terdapat permasalahan dalam  penerapannya 

seperti belum maksimalnya kemampuan guru, sehingga akan berdampak pada 

implementasi kurikulum 2013. Kemampuan guru yang dimaksudkan dalam hal 

menyusun perncanaan dan penilaian pembelajaran. Meskipun ini menjadi 

masalah, akan tetapi akhlak peserta didik di madrasah ini sudah mulai terlihat.10 

Hal itu menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di 

madrasah ini, disisi lain guru belum sepenuhnya memahami implementasi 

kurikulum 2013.   

Berdasarkan uraian di atas, maka ini menjadi daya tarik untuk dikaji lebih 

mendalam tentang kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak 

dalam pendidikan karakter melalui Kurikulum 2013 di MTs Asy-Syafi’iyyah 

Kecamatan Baruga Kota Kendari.  

 

 

 
10Hasil observasi awal pada saat kegiatan PBM Kelas VII di MTs Asy-Syafi’iyyah tanggal 19 

Agustus 2018 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini 

yaitu pertama, kemampuan guru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran 

yang terintegrasi akhlak pada pendidikan karakter  melalui kurikulum 2013. 

Kedua, kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi 

akhlak pada pendidikan karakter  melalui kurikulum 2013. Ketiga, kemampuan 

guru dalam mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta solusi pada 

pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi akhlak dalam pendidikan karakter  

melalui kurikulum 2013. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka  rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyusunan perencanaan pembelajaran yang 

terintegrasi akhlak dalam pendidikan karakter melalui penerapan kurikulum 

2013 di MTs Asy-Syafi’iyyah Kec. Baruga Kota Kendari? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi akhlak dalam 

pendidikan karakter  melalui kurikulum 2013 di MTs Asy-Syafi’iyyah Kec. 

Baruga Kota Kendari? 

3. Adakah faktor pendukung dan penghambat serta solusi pada pelaksanaan 

pembelajaran yang terintegrasi akhlak dalam pendidikan karakter  melalui 

kurikulum 2013 di MTs Asy-Syafi’iyyah Kec. Baruga Kota Kendari? 

4. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran yang terintegrasi akhlak melalui 

kurikulm 2013 di MTs Asy-Syafi’iyyah Kec. Baruga Kota Kendari? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembelajaran 

yang terintegrasi akhlak pada pendidikan karakter melalui kurikulum 2013 di 

Madrasah Tsanawiyah Asy-Syafi’iyyah Kec. Baruga Kota Kendari; 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi akhlak 

dalam pendidikan karakter  melalui kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah 

Asy-Syafi’iyyah Kec. Baruga Kota Kendari; 

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat serta solusi pada 

pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi akhlak dalam pendidikan karakter  

melalui kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Asy-Syafi’iyyah Kec. 

Baruga Kota Kendari. 

E. Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Pengembangan keilmuan yang berhubungan dengan akhlak dalam 

pendidikan karakter melalui penerapan kurikulum 2013. 

b. Pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian yang bermuatan kurikulum 2013.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Madrasah  
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Sebagai bahan masukan bagi Madrasah dan instansi terkait yang 

berkompeten dibidang pendidikan agar dapat lebih memantapkan peran guru 

pada penerapan pembelajaran akhlak dalam pendidikan karakter melalui 

kurikulum 2013.  

b. Bagi Guru 

1) Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk lebih meningkatkan 

kreativitas guru pada pelaksanaan pembelajaran akhlak dalam 

pendidikan karakter melalui kurikulum 2013. 

2)  Dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kualitas 

profesional guru dalam pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

1) Dengan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi siswa untuk 

meningkatkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar melalui 

pembelajaran akhlak dalam integrasi pendidikan karakter pada K13. 

3) Mendapatkan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan. 

d. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dalam dunia 

pendidikan, khususnya tentang pendidikan karakter pada penerapan 

kurikulum 2013. 

2) Memberikan wawasan dan keterampilan bagi peneliti tentang 

bagaimana proses pembelajaran akhlak dalam kurikulum 2013. 
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e. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber rujukan untuk 

melakukan penelitian yang sama untuk mengungkap lebih tuntas 

perasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran di 

sekolah/madrsah agar menjadi lebih baik. 

f. Pemerintah Daerah  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk penetapan kebijakan 

pada pengelolaan pendidikan di daerah agar tidak terjadi kesalahan persepsi 

pada pelaksanaan disatuan pendidikan. 

F. Definisi Operasional 

Untuk memberi pengertian pada judul, maka penulis memberikan definisi 

operasional pada judul penelitian sebagai berikut:  

1. Kemampuan guru dalam mengintegrasikan akhlak maksudnya adalah guru 

kapabel dalam mengimplementasikan nilai akhlak seperti: disiplin, jujur, 

tanggung jawab, sopan, religius dan toleransi ke dalam muatan pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013.  

2. Pendidikan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebuah proses 

penanaman nilai-nilai moral dilakukan oleh pendidik di lingkungan sekolah 

kepada siswa untuk melakukan hal yang baik dan menghilangkan hal yang 

buruk dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan 

merupakan hasil revisi dari kurikulum KTSP dengan muatan pendidikan 

karakter.  


