
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Globalisasi pasar bebas baik di tingkat lokal, regional maupun 

internasional akan menciptakan perubahan-perubahan yang tidak menentu.Untuk 

menghadapi globalisasi perlu diwujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas. 

Pewujudan masyarakat Indonesia yang berkualitas tersebut menjadi tanggung 

jawab pendidikan. Sistem pendidikan ditujukan untuk mempersiapkan peserta 

didik menjadi subyek yang semakin berperan dalam menampilkan keunggulan 

dirinya secara langsung, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-

masing, khususnya dalam menghadapi globalisasi pasar bebas. 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari pendidikan akan 

dilahirkan manusia-manusia yang berkualitas. Manusia-manusia yang berkualitas 

ini sangat diperlukan dalam pembangunan. Oleh karena itu tidaklah 

mengherankan bila bidang pendidikan memperoleh perhatian, penanganan dan 

prioritas utama dari pemerintah, pengelola pendidikan, masyarakat dan keluarga. 

Pada dasarnya pendidikan dapat berlangsung di tiga tempat, yaitu sekolah, 

masyarakat dan keluarga. 

Bentuk perhatian pemerintah itu diwujudkan dengan membangun sarana 

fisik dan nonfisik. Tujuan utama pembangunan sarana fisik dan nonfisik ini 

adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yakni berkembangnya potensi peserta 

didik menjadi kemampuan atau mengaktualisasikan potensi peserta didik menjadi 

kompetensi yang dapat digunakan dalam mengembangkan dirinya menjadi 

manusia yang beriman  dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu,  cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 
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Salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut adalah 

dengan meningkatkan mutu pendidikan. Penyempurnaan Kurikulum 1994 

menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan langkah nyata yang 

ditempuh pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Arah pencapaian tujuan pendidikan dalam KBK lebih didekatkan pada realitas 

kehidupan, sehingga akan tercipta suatu sistem pembelajaran yang bermakna. 

Peserta didik akan mengetahui apa yang dipelajari, bagaimana mempelajari dan 

apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik tertarik untuk 

belajar. 

Keberhasilan pembelajaran berbasis kompetensi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah guru. Guru dianggap sebagai ujung tombak 

pendidikan secara langsung yang berupaya mempengaruhi, membina dan 

mengembangkan siswa agar menjadi manusia yang cerdas dan bermoral tinggi. 

Guru juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan pembelajaran yang dicapai oleh siswa, oleh karena itu guru dituntut 

harus mampu melaksanakan profesinya sebagai pendidik yang berkompetensi dan 

selalu berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga semua siswa 

dapat menunjukkan prestasi belajar yang optimal dalam pelaksanaan 

pembelajaran berbasis kompetensi. Kecakapan seorang guru merupakan faktor 

yang paling dominan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi. 

Untuk menghasilkan seorang guru yang mempunyai kualitas yang baik, 

kiranya tidaklah cukup bila seorang guru hanya menguasai materi yang bersifat 

teoritis saja, tetapi seorang guru juga dituntut memiliki kemampuan mengajar 

yang berkaitan dalam pelaksanaan prosedur mengajar di kelas. Dengan didukung 

adanya pengembangan kemampuan melaksanakan komunikasi antar individu 

akan dapat membangkitkan semangat belajar para peserta didik yang akhirnya 

dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan dalam proses 

pembelajaran. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. 

Selain kompetensi guru, kesiapan siswa juga sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Peserta didik dihadapkan pada 
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perubahan kurikulum yang cukup signifikan. Perubahan kurikulum berdampak 

pada perubahan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Peserta didik cenderung 

sudah terbiasa dengan Kurikulum 1994 dengan pola pembelajaran yang 

konvensional. Pada Kurikulum 1994, peserta didik hanya bersikap pasif dengan 

menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Guru bersikap aktif dalam 

proses belajar. Kurikulum berbasis kompetensi lebih menekankan keaktifan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar dan guru hanya sebagai pemandu yang 

mengarahkan peserta didik untuk mencapai kompetensi-kompetensi tertentu. 

Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, pada setiap mata diklat terdapat 

kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa disetiap akhir 

pembelajaran. Pencapaian kompetensi tersebut dilaksanakan secara bertahap dan 

saling berkaitan antara kompetensi satu dengan kompetensi yang lain. 

Kesiapan siswa dalam pembelajaran kompetensi akan dapat terwujud 

apabila ada motivasi dari dalam siswa itu sendiri. Dengan adanya motivasi 

belajar, seorang peserta didik akan mempunyai dorongan dari dalam dirinya 

sendiri untuk melakukan kegiatan belajar. Hal ini sesuai dengan fungsi motivasi 

sebagai pendorong timbulnya suatu perbuatan. Motivasi peserta didik dapat 

timbul dengan adanya rangsangan dari pihak luar. Sebagai salah satu orang yang 

turut berperan dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus dapat menumbuhkan 

motivasi pada diri peserta didik agar mereka siap dalam pelaksanaan 

pembelajaran berbasis kompetensi. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran 

sangat diperlukan agar apa yang menjadi tujuan belajar dapat tercapai yaitu 

penguasan kompetensi yang terkandung pada setiap mata diklat. 

Di SMK Batik 1 Surakarta telah memberlakukan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi, akan tetapi belum dilaksanakan secara penuh. Dalam pembelajaran 

berbasis kompetensi seorang guru harus menyusun silabus dan satuan pengajaran 

sebelum proses belajar dilaksanakan. Satuan pengajaran harus disusun sebaik 

mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain agar proses pembelajaran 

berbasis kompetensi dapat terwujud dengan baik.   Di sekolah ini guru belum 

menyusun satuan pengajaran seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan 
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kurangnya kompetensi guru. Di SMK Batik 1 Surakarta masih melaksanakan 

proses belajar mengajar secara konvensional  

Di SMK Batik 1 Surakarta kesiapan siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran berbasis kompetensi masih sangat kurang. Dalam pembelajaran ini 

keaktifan siswa sangat diperlukan, akan tetapi siswa di sekolah ini kurang aktif 

dalam mengikuti proses belajar. Siswa hanya diam dan menerima pelajaran dari 

guru tanpa menanyakan hal-hal yang belum jelas. Siswa juga terbiasa belajar 

secara individual yang menyebabkan kreatifitas siswa tidak berkembang. Selain 

kurangnya kompetensi guru dan kurangnya kesiapan siswa, bahan ajar untuk 

mendukung pembelajaran berbasis kompetensi juga masih kurang. Di SMK Batik 

1 Surakarta siswa hanya mendapatkan sumber atau bahan ajar dari Lembar Kerja 

Siswa (LKS) saja. Setiap siswa tidak mendapatkan buku wajib dari sekolah karena 

minimnya jumlah buku tersebut, sehingga pemakaiannya harus bergantian. 

Dengan adanya kesiapan siswa dan seorang guru yang menguasai 

kompetensinya, maka pembelajaran berbasis kompetensi akan dapat berjalan 

dengan baik, sehingga kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan dapat 

dikuasai siswa dengan baik. 

Atas dasar pertimbangan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

tentang “Kompetensi Guru Dan Kesiapan Siswa Dalam Pembelajaran Berbasis 

Kompetensi Pada Mata Diklat Akuntansi Program Keahlian Khusus Akuntansi 

SMK Batik 1 Surakarta Tahun Diklat 2006/2007” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Masalah-masalah yang ada di SMK Batik 1 Surakarta dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1.Pada kurikulum berbasis kompetensi harus menggunakan metode instruksional   

yang bersifat based on student atau mengacu pada keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar. Di SMK Batik 1 Surakarta meskipun telah menerapkan 

kurikulum berbasis kompetensi akan tetapi dalam proses belajar mengajar guru 

masih menggunakan metode konvensional atau based on teacher.
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2.Keberhasilan pembelajaran berbasis kompetensi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling 

mendukung. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi guru dan kesiapan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Di SMK Batik 1 Surakarta kompetensi 

guru dan kesiapan siswa  belum saling mendukung sehingga keberhasilan 

pembelajaran sulit dicapai. 

 3.Kompetensi guru memegang peranan yang penting dalam keberhasilan 

pembelajaran berbasis kompetensi. Di SMK Batik 1 Surakarta kompetensi guru 

dalam mempersiapkan proses belajar masih sangat kurang. Sebelum 

melaksanakan proses belajar seorang guru hendaknya membuat suatu Rencana 

Pembelajaran (RP), tetapi guru di SMK Batik 1 Surakarta belum melaksanakan 

hal tersebut. 

4.Setiap siswa memiliki tingkat kesiapan belajar yang berbeda-beda. Keberhasilan 

pembelajaran berbasis kompetensi mungkin dipengaruhi oleh tingkat kesiapan 

siswa dalam proses belajar. Tingkat kesiapan siswa di SMK Batik 1 Surakarta 

masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari kondisi siswa yang gaduh dan 

kurang memperhatikan penjelasan guru selama proses belajar mengajar 

dilaksanakan. 

5.Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dicapai dengan memilih metode 

pembelajaran yang tepat. Di SMK Batik 1 Surakarta masih menggunakan 

metode ceramah, sehingga guru belum mampu mencapai tujuan pembelajaran. 

6.Dalam pembelajaran berbasis kompetensi guru dan siswa diharapkan memiliki 

lebih dari satu sumber atau bahan ajar sehingga proses belajar mengajar dapat 

berjalan lancar. Sumber atau bahan ajar dapat berasal dari buku-buku diktat, 

perpustakaan, media cetak maupun  media elektronik serta lingkungan sekitar. 

Di SMK Batik 1 Surakarta sumber atau bahan ajar sangat terbatas sehingga 

menghambat proses belajar mengajar.  

 

C. Pembatasan Masalah 

 Adapun pembatasan masalah yang diberikan adalah sebagai berikut : 
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1.Kompetensi guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan kewajiban-

kewajibannya secara bertanggungjawab dan layak. Dalam penelitian ini 

kompetensi guru yang diteliti yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,  

kompetensi profesional serta pemahaman guru terhadap makna kurikulum 

berbasis kompetensi. 

2.Kesiapan siswa merupakan keseluruhan kemampuan yang ada pada diri siswa 

sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungannya yang tercermin dalam tingkah 

laku siswa itu sendiri.  Kesiapan siswa dalam penelitian ini meliputi kesiapan 

fisik dan kesiapan psikis. 

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana dukungan lembaga sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran 

berbasis kompetensi pada mata diklat akuntansi program keahlian akuntansi 

SMK Batik 1 Surakarta tahun diklat 2006/2007 ?  

2. Bagaimana kompetensi kepribadian yaitu kompetensi guru yang berkenaan 

dengan sikap, pembawaan dan pribadi guru, kompetensi sosial yaitu 

kompetensi yang berkenaan dengan kemampuan guru membina hubungan 

dengan siswa, sesama pendidik, sekolah dan lingkungan masyarakat, 

kompetensi profesional yaitu kompetensi guru yang menunjuk pada 

kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar serta  

pemahaman guru tentang tentang makna kurikulum berbasis kompetensi 

dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi pada mata diklat 

akuntansi program keahlian khusus akuntansi SMK Batik 1 Surakarta tahun 

diklat 2006/2007 ? 

3. Apa saja kendala-kendala yang muncul pada guru dalam melaksanakan 

kompetensi-kompetensinya pada pembelajaran berbasis kompetensi dan 

bagaimana upaya-upaya yang dilakukan guru untuk menanggulangi kendala-

kendala tersebut ? 
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4. Apa saja kendala-kendala yang muncul pada siswa dalam pembelajaran 

berbasis kompetensi dan bagaimana upaya yang dilakukan siswa untuk 

menanggulangi kendala-kendala tersebut ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana dukungan sekolah dalam pelaksanaan 

pembelajaran berbasis kompetensi pada mata diklat akuntansi program 

keahlian khusus akuntansi SMK Batik 1 Surakarta tahun diklat 2006/2007. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi kepribadian yaitu kompetensi yang 

berkenaan dengan sikap, pembawaan dan pribadi guru, kompetensi sosial 

yaitu kompetensi yang berkenaan dengan kemampuan guru membina 

hubungan dengan siswa, sesama pendidik, sekolah dan lingkungan 

masyarakat, kompetensi profesional yaitu kompetensi yang menunjuk pada 

kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, serta 

pemahaman guru tentang makna kurikulum berbasis kompetensi dalam 

melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi pada mata diklat akuntansi 

program keahlian khusus akuntansi SMK Batik 1 Surakarta tahun diklat 

2006/2007. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul pada guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan upaya yang dilakukan 

oleh guru untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut. 

4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul pada siswa dalam 

pembelajaran berbasis kompetensi dan upaya yang dilakukan oleh siswa untuk 

menanggulangi kendala-kendala tersebut. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis

a. Menambah wawasan pengetahuan bidang pendidikan pada umumnya dan 

bidang pembelajaran pada khususnya tentang pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK). 

b. Menambah khasanah keilmuan terutama berkenaan dengan pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

memberikan masukan bagi sekolah mengenai pentingnya pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi. 

b. Bagi Guru

memberikan masukan bagi guru untuk dapat melaksanakan kurikulum 

berbasis kompetensi sehingga dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar 

yang kondusif. 

c.   Bagi Siswa 

memberikan masukan bagi siswa agar dapat memahami konsep kurikulum 

berbasis kompetensi sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan 

baik. 

d. Bagi Peneliti

menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan kurikulum 

berbasis kompetensi. 
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