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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2015 ini, Indonesia memasuki kehidupan era globalisasi 

yang banyak terjadi perubahan yang sangat kompleks dan tidak menentu, 

khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan negara ASEAN, seperti 

AFTA (Asean Free Trade Area), dan AFLA (Asean Free Labour Area), 

maupun di kawasan negara-negara Asia Pasifik (APEC). Kehidupan era 

global menuntut berbagai perubahan pendidikan yang mendasar. Untuk 

melaksanakan perubahan dalam bidang pendidikan tersebut, sejak tahun 

1998, UNESCO telah mengemukakan dua basis landasan: pertama; 

pendidikan harus diletakkan pada empat pilar yaitu belajar mengetahui 

(learning to know), belajar melakukan (learning to do), belajar hidup dalam 

kebersamaan (learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri 

(learning to be), kedua; belajar seumur hidup (life long learning). 

Kultur yang demikian harus dikembangkan dalam pendidikan, karena 

pada akhirnya aspek kultural dari kehidupan manusia, terutama yang 

berkaitan dengan pendidikan nilai dan sikap lebih penting dari pertumbuhan 

ekonomi. Pendidikan nilai dan sikap, yang sekarang ini lebih populer dengan 

istilah pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu 

perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya 

menuju ke arah peradaban manusiawi dan lebih baik. Meskipun demikian, 

perubahan apapun yang dilakukan dalam bidang pendidikan harus tetap 

dilandasi oleh semangat membentuk nilai-nilai karakter bangsa. 

Pada kenyataannya saat ini, Indonesia merupakan negeri yang 

terkenal dengan budaya “ketimuran” yaitu negeri yang mengagungkan 

moralitas dan tatakrama, sopan santun dan budi luhur. Akan tetapi, kini 

Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan yang membuat tercengang. 

Semua persoalan mulai dari para pejabat yang melakukan korupsi, tindakan 

kriminal yang semakin merajalela, kenakalan remaja, tawuran pelajar, 
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pergaulan bebas, penggunaan narkoba, dan sebagainya. Lalu dimanakah 

bangsa yang terkenal dengan moral dan sopan santunnya? Hal itu terjadi 

karena kemerosotan moral dan karakter bangsa. 

Menghadapi berbagai masalah dan tantangan diatas, perlu dilakukan 

penataan terhadap sistem pendidikan secara utuh dan menyeluruh, terutama 

berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan 

dunia kerja. Dalam hal ini, perlu adanya perubahan sosial yang memberi arah 

bahwa pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan itu. 

Sebenarnya kalau diperhatikan tentang fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, pendidikan nasional bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Di tengah kegelisahan yang menghinggapi berbagai komponen 

bangsa, pemerintah mencanangkan pendidikan karakter guna mengatasi 

merosotnya moral bangsa. Dalam hal pendidikan karakter memang 

menunjukkan banyak indikator kegagalan. Bukti-bukti kegagalan pendidikan 

kita dalam membangun karakter dengan indikator perilaku, sebagaimana 

dapat kita saksikan pada siaran-siaran televisi dan surat kabar.  Ada mafia di 

bidang hukum yang disebut markus, ada mafia di bidang ekonomi yang 

terdapat pada kasus bank dan pajak, semuanya itu berputar di sekitar korupsi. 

Semua itu menjadi indikator telah rusaknya perilaku sebagian lulusan 

sekolah kita. Semuanya itu merupakan hasil pendidikan kita. Pembangunan 

karakter gagal dalam pendidikan kita karena pembangunan karakter belum 

pernah dijadikan fokus dalam pendidikan nasional. 

Sebenarnya pembahasan tentang pendidikan karakter sudah sangat 

lama diperbincangkan, tetapi belum sampai menyentuh pada tatanan praktik, 
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baru sampai pada tatanan pengetahuan dan pengenalan saja. Adanya 

penerapan pendidikan karakter secara nasional diharapkan nilai-nilai 

karakter tertanam dan tercermin pada tingkah laku tiap-tiap generasi bangsa. 

Penanaman nilai karakter tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab 

guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan saja, tetapi tugas dan 

tanggung jawab semua guru, termasuk guru pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan, di samping juga tugas semua anggota masyarakat untuk 

semua kalangan tanpa terkecuali. 

Selama ini pembelajaran dikelas hanya mengedepankan aspek 

kognitif saja, mengesampingkan aspek afektif dan moral. Banyak para siswa 

yang berebut mendapat skor tertinggi tanpa melihat bagaimana prosesnya 

sehingga berbagai macam cara dilakukan tanpa memperhatikan baik atau 

buruk cara yang ditempuhnya. 

Oleh karena itu,  sudah selayaknyalah pembelajaran disekolah sebagai 

awal mula mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan (secara formal) 

diperoleh mulai dibenahi. Dilihat dari sistem kurikulum yang semakin 

membaik, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK , 2004), 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, 2006) hingga sekarang 

Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi yang diharapkan 

dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter 

melalui pembelajaran yang mengarah pada pembentukan budi pekerti, 

akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan 

standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. 

Menurut Muchlas dan Hariyanto (2012:7) bahwa sejak Orde Lama, 

pendidikan karakter sempat mewarnai kurikulum di Indonesia dengan 

nama pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dalam berbagai bidang 

studi dengan landasan pengembangan kebudayaan, pendidikan budi 

pekerti lebih banyak ditekankan pada hubungan antar-manusia, antara 

siswa dan guru, antara siswa dan orang tua, dan antar siswa. 

Ini bertanda bahwa dalam K-13 ini pemerintah ingin lebih 

menekankan kehadiran pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada tingkat 

satuan pendidikan mengarah pada pembentukan budaya sekolah/madrasah, 
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yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta 

simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah/madrasah, dan 

masyarakat sekitarnya. 

Melalui implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi 

sekaligus karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual diharapkan 

peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisai serta mempersonalisasi 

nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku 

sehari-hari. Revitalisasi dan penekanan karakter dalam pengembangan 

Kurikulum 2013; diharapkan dapat menyiapkan SDM yang berkualitas, 

sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia bisa menjawab berbagai masalah 

dan tantangan yang semakin rumit dan kompleks. 

SMK Negeri 9 Surakarta adalah salah satu sekolah di Indonesia yang 

sudah menggunakan kurikulum 2013 selama enam semester, sehingga 

peneliti melakukan penelitian pada sekolah ini mengenai implementasi 

pendidikan karakter kurikulum 2013 pada mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan. Dimana peneliti ingin melihat bagaimana penerapan karakter 

pada peserta didik yang mana basic dari SMK yaitu wirausaha karena 

mereka disekolah sudah mendapatkan praktik-praktik nyata dan sudah 

disiapkan untuk menghadapi persaingan tenaga kerja di bidangnya masing-

masing. 

Di SMK Negeri 9 Surakarta sendiri juga telah membekali para peserta 

didiknya dengan kegiatan prakerin yaitu praktik kerja industri, dimana para 

peserta didik ditempatkan di tempat usaha-usaha yang sesuai dengan bidang 

mereka selama 3 bulan. Dengan kegiatan prakerin pihak sekolah secara tidak 

langsung juga menanamkan karakter seorang wirausahawan dalam diri 

mereka. Dan mereka juga dibekali dengan nilai-nilai karakter didalam 

pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan masih kompleksnya 

permasalahan pendidikan karakter pada bangsa ini. Namun melalui 

Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi diharapkan  mampu 
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menangani semua permasalahan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk mengangkat judul “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN 

KARAKTER KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN 

PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN DI SMK NEGERI 9 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi 

pendidikan karakter Kurikulum 2013 pada mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan yang diterapkan oleh guru dan sekolah di SMK Negeri 9 

Surakarta tahun pelajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi pendidikan 

karakter Kurikulum 2013 pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

yang diterapkan oleh guru dan sekolah di SMK Negeri 9 Surakarta tahun 

pelajaran 2015/2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

implementasi pendidikan karakter di dalam pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan positif kepada sekolah untuk 

mengimplementasikan pendidikan karakter yang terdapat dalam 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, 

khususnya wakil kepala sekolah bagian kurikulum. 
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b. Bagi Guru 

Mampu mengimplementasikan pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran prakarya dan kewirausahaan yang berbasis 

kurikulum 2013. 

c. Bagi Siswa 

Sebagai masukan bagi siswa untuk memperbaiki karakter 

mereka di dalam proses pembelajaran dan dapat menerapkannya di 

lingkungan masyarakat. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai acuan bahan masukan atau referensi bagi peneliti 

yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan variabel yang 

berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


