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Dalam UUD No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pendidikan 
nasional bertujuan untuk mengembangkan 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. Dari pernyataan mengeni tentang pendidikan 
nasional diatas memberikan suatu paradigma tentang konteks pendidikan yang 
berkaitan yakni dengan pengembangan kurikulum 2013 ini, yang dimana menuntut 
perubahan dari komponen-komponen pendidikan tersebut. Namun, yang terjadi di 
dalam penerapannya tidak telaksana dengan baik, dimana adanya banyak hal 
penyimpangan yang terjadi dengan ketidak-cocokan dari harapan semua lapisan 
sekolah-sekolah terhadap kurikulum yang telah ditetapkan oleh menteri pendidikan 
dan kebudayaan. Dengan demikian, dari implementasinya menimnulkan kontroversi 
antar pro dan kontrak di berbagai pihak tentang pendidikan yang sekarang ini adalah 
kurikulum 2013. 

Berkaitan dengan pendidikan dengan kurikulum diatas dapat 
merumuskan masalah dari penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah pelaksananan Kurikulum 
2013 di sekolah dapat mempengaruhi pembentukan 
karakteristik kepribadian peserta didik? 

Dengan berpijak pada rumusan masalah diatas maka dapat merumuskan 
tujuan dari penulisan ini adalah tujuan Penelitian: Pertama, agar mendapatkan 
informasi yang akurat mengenai esensi Kurikulum 2013. Kedua, memberikan 
masukan bentuk-bentuk implementasi yang tepat untuk tercapainya tujuan 
Kurikulum 2013 dan pembentukan karakteristika kepribadian peserta didik yang 
berhasil. Dengan demikian bahwa Kurikulum 2013 akan menumbuh-kembangkan 
karakter kepribadian peserta didik sesuai apa yang kehendaki di dalam kurikulum 
2013 di sekolah terhadap dunia pendidikan dan juga akan memberikan masukan 
bagi guru untuk menekankan pembentukan karakter kepribadian peserta didik 
dalam pengajaran berdasarkan Kurikulum 2013. 

Secara pemahaman dari Kurikulum 2013 terhadap pembentukan 
karakteristik kepribadian peserta didik memiliki keterkaitan yang sangat erat satu 
sama lain di dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik 
sehingga dapat mendidik, membina, dan mengajarkan apa yang sesuai di dalam 
pendidikan dan juga sesuai dengan kebenaran (Firman Tuhan). 


