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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi sebuah 

bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Hal itu 

didukung oleh sejumlah fakta positif yang dimiliki bangsa ini yakni posisi 

geopolitik yang sangat strategis, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, 

jumlah penduduk yang besar, dan kemajemukan sosial-budaya. Pemuda 

sebagai penggerak bagi suatu bangsa yang mana merekalah sebagai para 

pelopor muda yang akan mengembangkan suatu bangsa menjadi bangsa 

yang maju, asa depan suatu bangsa sangat bergantung pada mereka. Mereka 

adalah generasi penerus yang menentukan nasib bangsa di masa depan. 

Negara Indonesia saat ini  sedang menghadapi masalah dalam 

pembangunan karakter bangsa. Ini terlihat dari masih terjadinya tawuran 

antar pelajar dan mahasiswa, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran 

yang semakin membudaya, berkembangnya rasa tidak hormat pada orang 

tua, guru dan pemimpin. Selain itu, dalam karakter para pemuda juga 

didapati kecenderungan penggunaan bahasa Indonesia yang semakin 

memburuk, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda 

(narkoba, pornoaksi/ pornografi, dan lain-lain), kecenderungan mengadopsi 

nilai-nilai budaya asing dan melemahnya idealisme, patriotisme, serta 
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kecenderungan semakin kaburnya pedoman moral yang berlaku dan sikap 

acuh tak acuh terhadap ajaran agama. 

Pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan mendasar 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal kemerdekaan, para 

founding father negeri ini telah bertekad untuk menjadikan pembangunan 

karakter bangsa sebagai sesuatu yang urgen dan tidak bisa lepas dari 

pembangunan nasional. Di era reformasi, Presiden keenam Republik 

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak peringatan Hari 

Pendidikan Nasional 2010 mencanangkan Gerakan Nasional Pembangunan 

Karakter Bangsa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan: 

Pembangunan watak (character building) adalah amat 
penting. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, 
berbudi pekerti, dan berperilaku baik. Bangsa kita ingin pula memiliki 
peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat kita 
capai apabila masyarakat yang baik (good society). Dan masyarakat 
idaman seperti ini dapat kita wujudkan manakala manusia-manusia 
Indonesia adalah manusia yang berakhlak dan berwatak baik, manusia 
yang bermoral dan beretika baik, serta manusia yang bertutur dan 
berperilaku baik pula (Ihtiroom, 2011: 1) 

 

Karena itu memandang dan menuntut langkah pemecahan bahwa 

dalam memasuki dinamika kehidupan bangsa di tengah pergulatan dunia 

yang sarat tantangan diperlukan revitalisasi karakter bangsa ke arah 

pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter unggul. Pendidikan 

nasional harus menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian penting 

dan strategis, bukan hanya menekankan pada sopan santun, tetapi 
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pendidikan karakter dalam aspek yang luas dan progresif. Bahwa manusia 

yang berkarakter unggulan dicirikan oleh kapasitas mental yang 

membedakan dari orang lain seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, 

keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip, dan sifat-

sifat khusus lainnya yang melekat dalam dirinya (Kurniawan, 2012: 2). 

Pendidikan adalah elemen penting dalam pembangunan bangsa 

karena melalui pendidikan, dasar pembangunan karakter manusia dimulai. 

Pendidikan sebagai sebuah wahana pembaharuan dalam rangka mencetak 

generasi bangsa yang berkualitas. Sebagaimana telah tertuang dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 2003 bahwa, Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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. 

Adanya masalah pembangunan karakter bangsa yang terjadi saat ini, 

maka akhir-akhir ini pendidikan di negara kita mulai menyelenggarakan 

konsep pendidikan karakter, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk 

mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, 
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kreatif, berwawasan kebangsaan; dan mengembangkan lingkungan 

kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh 

kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan (Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010). 

Kurikulum pendidikan yang berlaku dalam persekolahan di Indonesia 

telah mengalami berbagai penyempurnaan, terakhir dengan apa yang disebut 

sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang merupakan 

implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pendidikan karakter 

merupakan satu kesatuan program kurikulum satuan pendidikan. Oleh 

karena itu program pendidikan karakter secara dokumen diintegrasikan ke 

dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dengan kata lain, 

pendidikan karakter harus tertera dalam KTSP mulai dari visi, misi, tujuan, 

struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Puskurbuk Balitbang Kemdiknas, 2011: 16). 

Karakter yang dapat dikembangkan dalam kurikulum adalah 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan 

baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Mengajarkan mana yang benar 

dan mana yang salah, dan menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal 

mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang 
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benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa 

melakukannya (psikomotor) merupakan basis pengembangan kurikulum. 

Berkaitan dengan implementasi kurikulum berkarakter, mata 

pelajaran ekonomi dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dalam 

kurikulumnya. Mata pelajaran ini adalah satu mata pelajaran penting yang 

mencakup perilaku ekonomi dan kesejahteraan yang berkaitan dengan 

masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan kehidupan terdekat hingga 

lingkungan terjauh. 

Kurikulum berkarakter dalam mata pelajaran ekonomi di sekolah juga 

sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan 

pembelajaran ekonomi merupakan salah satu kunci pokok dan indikator 

keberhasilan sekolah dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. 

Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter 

direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan 

pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain 

meliputi, nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, 

penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. 

Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang 

efektif dalam pendidikan berkarakter di sekolah. 

SMA Negeri 1 Klaten merupakan sekolah terbaik di Klaten. Sekolah ini 

dikenal dengan sekolah yang menekankan nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, 

sekolah ini dikenal sebagai pencetak siswa-siswa yang memiliki segudang 
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prestasi akademik maupun non-akademik baik di tingkat kabupaten, propinsi, 

nasional bahkan internasional. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan 

pembelajaran, terutama pembelajaran ekonomi masih mengalami banyak 

masalah. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap RPP berkarakter di SMA 

Negeri 1 Klaten sebagian besar masih disusun dengan mengambil dari 

internet. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman guru terhadap 

penyusunan RPP berkarakter, kondisi siswa di sekolah tersebut juga belum 

menunjukkan sikap seorang siswa yang memiliki karakter, dan kurangnya 

sosialisasi mengenai RPP Berkarakter pada guru-guru di sekolah tersebut. 

Kekurangpahaman guru dan penyelenggara pendidikan terhadap kurikulum 

dan pengembangannya ke dalam RPP Berkarakter bisa berakibat fatal 

terhadap hasil belajar dan pengembangan karakter siswa. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya pengelolaan pembelajaran ekonomi berbasis karakter 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Bilamana pengelolaan pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan baik 

sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, 

diharapkan akan meningkatkan mutu pendidikan nasional pada umumnya 

dan pengembangan pendidikan karakter siswa pada khususnya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang “Pengelolaan Pembelajaran Ekonomi Berbasis Karakter 

(studi situs di SMA Negeri 1 Klaten)”.  
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengelolaan Pembelajaran 

Ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten?” Fokus tersebut dirinci 

menjadi 3 sub fokus, sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penyusunan perangkat pembelajaran Ekonomi berbasis 

karakter di SMA Negeri 1 Klaten? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Ekonomi berbasis karakter di 

SMA Negeri 1 Klaten? 

3. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran Ekonomi berbasis karakter di SMA 

Negeri 1 Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka tujuan 

penelitian ini adalah. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan 

pembelajaran Ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten. 

 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penelitian ini sebagaimana dalam rincian fokus 

penelitian di atas, sebagai berikut. 
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a. Mendeskripsikan penyusunan perangkat pembelajaran Ekonomi 

berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten. 

b. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Ekonomi berbasis 

karakter di SMA Negeri 1 Klaten. 

c. Mendeskripsikan proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran Ekonomi 

berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua kategori manfaat penelitian yang dapat dijelaskan 

dalam penelitian ini. Manfaat tersebut adalah manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Berikut manfaat penelitian. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

mengembangkan teori-teori tentang pengelolaan pembelajaran 

ekonomi berbasis karakter.  

b. Sebagai pengembangan teori-teori mengenai penentu kualitas 

pembelajaran melalui pengelolaan pembelajaran ekonomi berbasis 

karakter. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai acuan dan bahan model strategi pembelajaran yang dapat 

membangkitkan dan memberikan dorongan belajar bagi siswa 

terhadap mata pelajaran Ekonomi SMA.  
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b. Sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah dalam melakukan 

evaluasi supervisi akademis terhadap perencanaan dalam 

pengelolaan pembelajaran mata pelajaran Ekonomi. 

c. Sebagai referensi berkelanjutan terhadap penelitian tentang upaya 

meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran khususnya mata 

pelajaran Ekonomi SMA. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Pengelolaan Pembelajaran 

Suatu tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses 

pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. 

2. Hakekat Ekonomi 

Ekonomi merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang perilaku dan 

tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, 

bervariasi, dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui 

pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan/ atau distribusi. 

3. Konsep Karakter 

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. 
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4. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran merupakan perlengkapan kegiatan 

pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran. 

5. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan 

pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran/ 

pembelajaran/ pemelajaran yang sudah dibuat 

6. Evaluasi Pembelajaran 

evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna 

memberi berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh 

tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. 

 


