
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik. 

Tujuan yang diharapkan dalam pendidikan tertuang dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 yang 

isinya adalah  

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 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.” 

Bangsa Indonesia menunjukkan gejala kemrosotan moral dan karakter yang 

amat parah, mulai kasus narkoba, korupsi, pencurian, ketidak adilan hukum, 

pergaulan bebas di kalangan remaja, pelajar bahkan  mahasiswa, maraknya 

kekerasan, kerusuhan, tindakan anarkis, dan sebagainya. Menurut Yaumi (2014: 

7) menyatakan bahwa karakter adalah moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan, 

dan sikap dari seseorang yang ditunjukan kepada orang lain melalui sebuah 

tindaka. Sedangkan saat ini karakter anak bangsa berubah menjadi rapuh, mudah 

diterjang ombak, terjerumus dalam tren budaya yang melenakan, dan tidak 

memikirkan akibat yang ditimbulkan. Prinsip-prinsip moral, budaya bangsa, dan 

perjuangan hilang dari karakteristik mereka. Inilah yang menyebabkan 

dekadensi moral serta hilangnya kreativitas dan produktivitas bangsa. Sedangkan 

 Pendidikan Karakter menurut Damayanti (2014: 11) adalah gerakan nasional 

menciptakan sekolah yang membina etika, bertanggung jawab dan merawat 

orang-orang muda dengan pemodelan dan mengajarkan karakter baik melalui 

penekanan pada universal,nilai-nilai kita semua yakini. Pendidikan karakter 

adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan 

(cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). 
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 Secara teoritis, karakter seorang dapat diamati dari tiga aspek, menurut 

Surakhmad (2012: 3) ketiga aspek yang diamati tersebut adalah: mengetahui 

kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (loving the good), dan 

melakukan kebaikan (doing the good). Pendidikan karakter sesungguhnya bukan 

sekedar mendidik benar dan salah, tetapi mencakup proses pembiasaan tentang 

perilaku yang baik, sehingga siswa dapat memahami, merasakan, dan mau 

berperilaku baik, dan pada akhirnya terbentuklah tabiat yang baik. 

 Ketika karakter suatu bangsa rapuh maka semangat berkreasi dan berinovasi 

dalam kompetisi yang ketat akan mengendur, kemudian dikalahkan oleh 

semangat konsumerisme, hedonisme, dan permisifisme yang instan dan 

menenggelamkan (Asmani, 2011: 8). Pengembangan karakter seseorang yang 

merupakan upaya seumur hidup perlu melibatkan pusat-pusat pendidikan 

karakter, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah/perguruan tinggi, dan 

lingkungan masyarakat.  

 Benninga, Berkowitz, Kuehn, and Karen Smith (2006: 448) mengemukakan 

bahwa “Character education is the responsibility of adults. While the term 

character education has historically referred to the duty of the older generation 

to form the character of the young through experiences affecting their attitudes, 

knowledge, and behaviors, more recent definitions include such developmental 

outcomes as a positive perception of school, emotional literacy, and social 

justice activism.” Kesimpulan yang telah dikemukakan di atas bahwa pendidikan 

karakter merupakan sebuah tanggung jawab bagi orang dewasa atau generasi tua 

untuk membentuk karakter anak melalui pengalaman. Dengan adanya 

pengalaman yang didapat anak akan mempengaruhi sikap, pengetahuan dan 

perilaku anak yang akan berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Pusat-pusat 

pendidikan karakter harus berjalan secara terintegrasi dan terpadu. Baik 

orangtua, guru, dosen, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain 

yang memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan 

pendidikan karakter.  

 Menurut Bung Karno (Samani, 2012: 1) “Bangsa ini harus dibangun dengan 

mendahulukan pembangunan karakter (character building) karena  character 
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building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju 

dan jaya, serta bermanfaat”. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 

Nasional sudah mencanangkan penerapan pendidikan karakter untuk semua 

tingkat pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi. Usia sekolah dasar (sekitar 

umur 6 – 12 tahun) merupakan tahap penting bagi pelaksanaan pendidikan 

karakter, bahkan hal yang fundamental bagi kesuksesan perkembangan karakter 

peserta didik. Oleh karena itu jika menghendaki pendidikan karakter dapat 

berhasil maka pelaksanaannya harus dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia 

SD.  

 Begitu pentingnya penerapan pendidikan karakter di Sekolah Dasar, namun 

dalam kenyataanya pembangunan karakter ini banyak dilupakan oleh pihak 

sekolah selama ini. Pihak sekolah hanya fokus pada target ujian nasional dan 

kompetensi akademis lainnya. Kecerdasan intelektual anak diemaskan, 

sedangkan kecerdasan emosional dan spiritual dimarginalkan. Dengan adanya 

pendidikan karakter di Sekolah Dasar, siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang 

berkarakter baik karena siswa berada di lingkungan sosial yang berkarakter. 

Perlu adanya kesadaran dari seluruh pihak yang mempengaruhi kehidupan siswa 

(keluarga, sekolah, dan komponen masyarakat, lembaga keagamaan, dan 

sebagainya) bahwa pendidikan karakter adalah hal vital untuk dilakukan 

(Zuchdi, Prasetya, Siasah Masruri, 2013: 2). 

 Dari hasil wawancara dan observasi terdapat salah satu SD Negri di Kota 

Surakarta yang peminatnya tergolong banyak yaitu  SDN. Kawatan No.19 

Surakarta.  SDN. Kawatan No.19 Surakarta telah mengimplementasikan 

pendidikan karakter berjiwa wirausaha. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi pendidikan 

karakter berjiwa wirausaha ditemukan beberapa masalah dan kendala yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan karakter berjiwa wirausaha di SDN. 

Kawatan No. 19 Surakarta. Masalah yang ada di SDN. Kawatan No. 19 

Surakarta diantaranya adalah kurang maksimalnya penerapan karakter berjiwa 

wirausaha dan pemasaran kerajinan recycle masih terbatas. Saat peneliti 

berkunjung ke SDN. Kawatan No.19 Surakarta, terdapat banyak sampah bekas 
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jajan siswa-siswi SDN. Kawatan No.19 Surakarta yang masih bisa digunakan 

atau masih bisa dijadikan barang yang bernilai ekonomis.  

 Siswa yang memiliki karakter berjiwa wirausaha akan pandai mengatur 

waktu, memilih dan memilah bahan-bahan yang dapat dijual kembali. Menurut 

Asmani (2011: 38) menyatakan bahwa definisi berjiwa wirausaha adalah sikap 

dan perilaku yang mandiri,  pandai, atau berbakat mengenali produk baru, 

menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk 

baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Salah satu 

penerapan karakter berjiwa wirausaha di SDN. Kawatan No.19 Surakarta dengan 

membuat kerajinan recycle. Wintoko (2013: 45) mengemukakan bahwa Recycle 

atau mendaur ulang adalah barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, yang 

bisa didaur ulang. Dengan adanya pembuatan kerajinan recycle siswa dapat 

melatih kekreativitasan dalam pembuatan kerajinan dan hasil kerajinan recycle 

dapat dijual dan siswa dapat memiliki karakter berjiwa wirausaha.  

 SDN. Kawatan No.19 Surakarta merupakan SD yang di tunjuk menjadi 

sekolah adiwiyata sejak tahun 2012. Pada tahun 2016 SDN. Kawatan No.19 

Surakarta maju menjadi sekolah adiwiyata untuk tingkat Provinsi, dan di tahun 

2017 maju menjadi sekolah adiwiyata di tingkat Nasional. Menurut Kutanegara 

dkk (2014: 42) menyatakan bahwa adiwiyata adalah salah satu program 

kementrian Lingkungan Hidup yang diluncurkan tahun 2006 sebagai salah satu 

upaya untuk implementasi pendidikan lingkungan hidup di Indoneisa.  

Ditunjuknya SDN. Kawatan No.19 Surakarta sebagai sekolah adiwiyata dan 

sekolah yang sudah menerapkan pendidikan karakater berjiwa wirausaha, 

dengan adanya sampah bekas jajan siswa-siswi dan dikumpulkan akan 

menjadikan lingkungan sekolah menjadi bersih dan penerapan karakter berjiwa 

wirausaha melalui pembuatan kerajijnan recycle dapat terlaksanakan dengan 

baik. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berjudul “PENDIDIKAN KARAKTER 

BERJIWA WIRAUSAHA MELALUI PEMBUATAN KERAJINAN 

RECYCLE DI SDN. KAWATAN NO.19 SURAKARTA”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendidikan karakter berjiwa wirausaha melalui pembuatan 

kerajinan recycle di SDN Kawatan No.19 Surakarta? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pendidikan karakter berjiwa wirausaha 

melalui pembuatan kerajinan recycle di SDN Kawatan No.19 Surakarta? 

3. Bagaimana solusi dari kendala yang dihadapi dalam pendidikan karakter 

berjiwa wirausaha melalui pembuatan kerajinan recycle di SDN Kawatan 

No.19 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pendidikan karakter berjiwa wirausaha melalui pembuatan 

kerajinan recycle di SDN Kawatan No.19 Surakarta. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pendidikan karakter berjiwa 

wirausaha melalui pembuatan kerajinan recycle di SDN Kawatan No.19 

Surakarta. 

3. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi dalam pendidikan 

karakter berjiwa wirausaha melalui pembuatan kerajinan recycle di SDN 

Kawatan No.19 Surakarta 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis, yaitu:  

a. Menemukan pengetahuan baru tentang penguatan karakter berjiwa 

wirausaha dalam pembuatan kerajinan recycle. 

b. Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang penguatan karakter 

berjiwa wirausaha dalam pembuatan kerajinan recycle. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah  

Dapat mengoptimalkan penerapan karakter berjiwa wirausaha melalui 

pembuatan kerajinan recycle. 

b. Bagi Guru 

Dapat menguatkan karakter berjiwa wirausaha melalui pembuatan 

kerajinan recycle. 
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c. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan karakter berjiwa wirausaha melalui pembuatan 

kerajinan recycle. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau rujukan untuk peneliti. 

 


