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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah tonggak dari sebuah negara, maju tidaknya sebuah 

negara dapat terlihat dari pendidikan tersebut baik atau pun buruknya pendidikan 

akan mempengaruhi warga masyarakat itu sendiri. Pendidikan adalah modal dasar 

yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara dan dilaju perkembangan zaman 

kini sumber daya manusia haruslah memiliki potensi yang ada dalam diri seluruh 

warga masyarakat dari potensi yang dimiliki akan dapat membantu seseorang 

untuk dapat bertahan hidup dan bersaing dalam masyarakat. Pendidikan saat ini 

lebih maju dengan dipadukan teknologi yang ada guna memenuhi kebutuhan 

lapangan pekerjaan dan diharapkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia 

dapat meningkat sesuai harapan yang ada, oleh karena itu untuk memenuhi 

kebutuhan lapangan pekerjaan haruslah memiliki karakter yang dapat membantu 

seseorang dalam bekerja dan berkehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran 

haruslah memiliki karakter-karakter yang ada karakter yang diperlukan yaitu 

karakter kreatifitas dan kemandirian dari karakter tersebut diharapkan mampu 

mencetak sumber daya manusia yang unggul dan dapat memenuhi kebutuhan 

yang ada. 

Pesatnya laju pendidikan saat ini menuntut bangsa ini untuk dapat 

mensinergikan dengan bangsa-bangsa lain guna meningkatkan daya saing bangsa 

Indonesia agar dapat berkompetisi dengan bangsa lain dan akan menaikan harkat 

dan martabat bangsa Indonesia. Langkah yang harus ditempuh salah satunya 
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dengan mengiplementasikan pendidikan karakter dengan baik, karakter ataupun 

kemampuan haruslah kompetitif agar dapat bersaing dengan bangsa lain. Karakter 

tersebut ialah karakter kreatifitas dan kemandirian dari karakter tersebut dapat 

memberikan dampak yang positif terhadap tumbuh kembangnya bangsa Indonesia 

dari karakter tersebut dapat muncul generasi muda yang tangguh dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Diantara generasi yang ada saat ini banyak anak 

muda yang terjun di dunia usaha, dari yang berjualan secara on line , mendirikan 

usaha dengan teman sebaya, membuka kedai jajanan atau makanan yang di 

promosikan dengan media elektronik itu membuktikan bahwa anak muda zaman 

sekarang memiliki kemampuan untuk kreatif dan mandiri, dari karakter tersebut 

dapat menggambarkan bahwa generasi muda sekarang lebih mengexpresikan diri 

sesuai bakat yang dimiliki. 

Karakter bukan hanya sesuatu yang dimiliki seseorang atau pun identitas 

yang menggambarkan individu dalam bersikap ataupun beperilaku. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia sebagimana yang dikutip oleh Samani karakter 

merupakan sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan orang lain (Samani, 2013:42). Selain itu dalam kementrian pendidikan 

nasional sebagaimana yang dikutip Samani karakter adalah nilai yang unik-baik 

yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku (Samani, 2013:42). 

Jadi, karakter merupakan sesuatu yang ada dalam diri manusia yang terpatri dan 

menjadikan manusia tersebut berbeda dengan manusia lain.  

Menurut Scerenco sebagi mana yang dikutip oleh Samani pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan cara mana 
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ciri kepribadian positif dikembangkan, didorong, dan dibedayakan melalui 

keteladanan, kajian (sejarah, dan biografi para bijak dan pemikir besar), serta 

praktik emulasi (usaha yang maksimal untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa 

yang diamati dan dipelajari) (Samani, 2013:45). Wibowo sebagai mana yang 

dikutip Damanik Pendidikan karakter dengan pendidikan yang menanamkan dan 

mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka 

emiliki karakter luhur itu, menetapkan dan mempraktikan dalam kehidupanya 

baik di keluarga, masyarakat dan negara (Damanik, 2014). Lickona 

mendefinisikan pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk 

membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan 

melakukan nilai-nilai etika yang inti (Yogi, 2014). Jadi, pendidikan karakter 

adalah suatu upaya yang dilakukan melalui pembelajaran yang mengembangkan 

karakter luhur kepada peserta didik.   

Karakter kreatifitas dan kemandirian haruslah muncul dalam diri peserta 

didik guna menuju bangsa yang berdikari, bangsa yang unggul memiliki landasan 

yang kuat yaitu generasi muda yang peduli akan bangsa dan lingkuanya, mata 

pelajaran prakarya dan kewirausahan dianggap mampu menanamkan karakter 

kreatif dan mandiri memiliki peranan yang penting dalam berkembangnya bangsa 

dan generasi muda dengan karakter yang tertanam akan memunculkan generasi 

yang dapat berkompetisi dengan sehat. Diantara berbagai macam karakter yang 

ada penulis memilih karakter kreatifitas dan kemandirian guna diadakan penelitian 

tentang karakter tersebut untuk mengetahui sebarapa besar karakter yang dimiliki 

oleh peserta didik. Kreatifitas dan kemandirian tidak muncul begitu saja 
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akantetapi muncul dari berbagai fase-fase yang di lalui dari berbagai masalah 

yang ada maka muncul dan membentuk karakter kreatifitas dan kemandirian. 

Karakter kreatifitas dan kemandirian merupakan karakter utama dari 

sekian karakter yang ada karena dalam diri pesera didik haruslah memiliki 

karakter tersebut. Didalam sistem pendidikan diperguruan tinggi karakter tersebut 

diimplementasikan pada mata kuliah kepramukaan dalam mata kuliah tersebut 

terdapat karakter kreatifitas dan kemandirian, materi kuliah kepramukaan 

diterangkan tentang pentingnya karakter kreatifitas dan kemandirian, pada siswa 

kelas XI di SMA Negeri 8 Surakarta dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dan 

masyarakat dalam menerapkan karakter kreatifitas dan kemandirian tersebut 

didalam kehidupan sehari-hari. Karakter tersebut diharapkan mampu menjadikan 

standar/ukuran dalam karakter. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian 

mengenai karakter kreatifitas dan kemandirian dengan judul penelitian “ Karakter 

Kreatifitas dan Kemandirian pada Siswa (Studi Kasus pada Pembelajaran Mata 

Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan Pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri 8 

Surakarta)”. Jadi, dalam pengambilan judul skripsi tersebebut memiliki hubungan 

dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS. 

Hubungan tersebut terletak pada kata karakter yang memiliki keterkaitan antara 

judul skripsi dengan visi dan misi Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan sebagai mana berikut. 
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Visi program studi:  

Menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaraan bidang 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan serta ketatanegaraan, untuk 

membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaaran 

berkonstitusi menuju masyarakat madani. 

Misi program studi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi pendidikan dan 

kewarganegaraan serta ketatanegaraan. 

2. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkarakter kuat, sehingga mampu memecahkan 

permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju 

masyarakat madani. 

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui 

program pendidikan kepramukaan. 

Visi dan misi tersebut menggambarkan dalam perkuliahan pada program studi 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berupaya memberikan pendidikan 

karakter kepada mahasiswanya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan yang akan dikaji dan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakter kreatifitas kepada siswa kelas XI pada mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 8 Surakarta. 
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2. Bagaimanakah kendala yang dialami dalam mewujudkan karakter kreatifitas 

dan kemandirian pada siswa kelas XI pada mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan di SMA Negeri 8 Surakarta? 

3. Bagaimanakah solusi yang diberikan guru untuk mengatasi hambatan dalam 

mewujudkan  karakter kreatifitas dan kemandirian pada siswa kelas XI di SMA 

Negeri 8 Surakarta? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dimana memiliki tujuan 

yang ingin diperoleh oleh penulis. Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mendeskripsikan peran serta guru dalam karakter kreatifitas dan 

kemandirian pada siswa kelas XI pada mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan di SMA Negeri 8 Surakarta. 

b. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru pada mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan dalam karakter kreatifitas dan kemandirian 

pada siswa kelas XI di SMA Negeri 8 Surakarta. 

c. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi 

oleh guru pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan dalam karakter 

kreatifitas dan kemandirian pada siswa kelas XI di SMA Negeri 8 

Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

Mendeskripsikan karakter kreatifitas dan kemandirian pada siswa dalam mata 

pelajaran prakarya dan kewirausahaan pada siswa kelas XI di SMA Negeri 8 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat secara Teoritis 

Penelitian dimaksudkan agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam 

pemikiran sebagai partisipasi bagi perkembangan dunia pendidikan. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan 

pandangan dalam penelitian-penelitian sejenis untuk dijadikan khasanah ilmu 

pengetahuan mengenai karakter kreatifitas dan kemandirian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Siswa diharapkan mampu memiliki karakter kreatifitas dan kemandirian 

yang diperoleh dari guru melalui suatu mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan. 

b. Bagi Guru 

1) Guru diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memahami dan 

menguasai peran dalam karakter kreatifitas dan kemandirian.  

2) Mampu menumbuh kembangkan karakter kreatifitas dan kemandirian 

dalam diri siswa.  
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c. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu bagi peneliti 

tentang pentingnya karakter kreatifitas dan kemandirian.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian yang 

sejenis guna menambah ilmu pengetahuan baru. 

d. Bagi peneliti lain 

Diharapakan dengan telah terlaksananya penelitian ini dapat menambah 

khasanah dunia pendidikan dan peneliti lain mengenai karakter kreatifitas 

dan kemandirian yang diperoleh dari penelitian ini. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Karakter 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan berkerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara (Samani, 2013:41). Jadi, karakter merupakan 

sesuatu yang ada dalam diri manusia yang terpatri dan menjadikan manusia 

tersebut berbeda dengan manusia lain. 

2. Kreatifitas 

Menurut Maslow kreatifitas talenta khusus bertujuan melatih pemikiran dan 

keterampilan memecahkan masalah secara kreatif dengan dikaitkan langsung 

dengan subyek seperti teater, fotografi, dan menulis kretif (Munandar, 

2004:19). Jadi, kreatifitas adalah memunculkan ide-ide baru guna memecahkan 

suatu permasalahan. 
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3. Kemandirian 

Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas maupun persoalan (Suyadi, 2013:8). Jadi, 

kemandirian adalah upaya seseorang untuk menyelesaikan tugasnya tanpa 

harus tergantung ada orang lain.  

4. Siswa 

Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka 

melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu 

(Pasal 1 ayat 4 UU I No. 20 tahun 2013). Jadi, siswa adalah sesorang yang 

secara sadar mengembangkan kemampuanya melalui jalur pendidikan. 

5. Pendidikan prakarya dan kewirausahaan 

Prakarya memiliki pengertian yaitu keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, 

ataupun keterampilan tangan. Kewirausahaan sebagi proses kemanusiaan yang 

berkaitan dengan adanya kreatifitas antara inovasi dalam memahami suatu 

peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu 

dapat terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghawilkan laba ataupun 

nilai untuk jangka waktu yang lama (Setiawan, 2015). Jadi, prakarya dan 

kewirausahaan adalah suatu usaha yang dilakukan melalui hastakarya dan 

hasilnya dapat dikomersialkan. 

 


