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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi yang terjadi selama ini sudah melahirkan perubahan dalam 

segala bidang. Demikian halnya dengan lingkungan organisasi juga mengalami 

perubahan. Dalam dunia pendidikan, sumber daya manusia salah satunya 

pendidik, mempunyai peran penting dalam melakukan perubahan. Peran 

pendidik dalam pembelajaran diantaranya adalah menguasai dan 

mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan 

pembelajaran sehari-hari, mengontrol serta mengevaluasi kegiatan peserta 

didik. 

Model pembelajaran yang terpadu merupakan salah satu penerapan dari 

Kurikulum 2013 yang dianjurkan untuk digunakan dalam semua jenjang 

pendidikan, dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) sampai jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Model pembelajaran terpadu ini pada 

hakikatnya adalah suatu model pembelajaran yang memberikan peserta didik 

untuk ikut aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip secara 

holistik maupun otentik, baik secara individual maupun kelompok. 

Adanya pengaruh globalisasi dalam berbagai sektor dalam bidang hukum, 

politik, teknologi dan ekonomi akan berdampak pada perubahan penerapan kurikulum. 

Di sisi lain, perbaikan di segala bidang terhadap adanya pelaksanaan kurikulum masih 

belum tuntas, sekolah-sekolah masih mempunyai kendala dalam menerima perubahan 

kurikulum yang terjadi.  

Tuntutan dari masyarakat yang menginginkan anak mereka lulus dengan 

akademik bagus juga menambah beban berat dalam penyelenggaraan lembaga 
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pendidikan. Sekolah memiliki tanggungjawab yang berat, disamping harus 

memfokuskan pada penguasaan pengetahuan juga dituntut dapat membantu mengatasi 

tantangan globalisasi dengan usaha pembenahan kurikulum dan upaya menciptakan 

kualitas lulusan yang kompeten dan relevan serta tanggap terhadap perkembangan 

yang terjadi di dunia luar sehingga harus dibekali dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang berkualitas. 

Berdasarkan kenyataan dari kondisi pendidikan sekarang ini, maka diperlukan 

beberapa langkah yang komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan di 

Indonesia. Sekolah mampu menciptakan sumber daya manusia yang terlatih sehingga 

mampu bersaing pada tingkat lokal, regional maupun internasional. Peserta didik 

diharapkan untuk dapat menerapkan materi/teori yang dipelajarinya dalam lingkungan 

masayarakat. 

Salah satu solusi dalam mengatasi kendala dalam bidang pendidikan, 

melalui model pembelajaran yang memusatkan pada pembentukan naluri 

kewirausahaan yaitu naluri yang memiliki keberanian serta kemauan dalam 

menghadapi masalah kehidupan nyata, memiliki keatifitas untuk mencari 

pemecahan dari masalah yang dihadapi serta mempunyai kemandirian. 

Wirausaha di Indonesia pada saat ini jumlahnya masih sedikit,  sekitar 1% 

dari jumlah minimum dalam suatu negara, sedangkan jumlah yang layak 

dibutuhkan dalam suatu negara sebesar 2,5%. Hal ini mendorong dunia 

pendidikan untuk dapat menciptakan wirausaha yang memenuhi standar untuk 

bersaing dalam rangka menyongsong generasi emas pada tahun 2045. Pengenalan 

program kewirausahaan itu sendiri dimulai sejak tahun 2009 dan dalam 

perkembangannya dinilai masih belum menunjukkan tingkat kemajuan yang 

signifikan. 
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Pengetahuan entrepreunership merupakan pengetahuan yang menerapkan 

konsep-konsep pembentukan keterampilan hidup (life skill) kepada peserta didik 

melalui kurikulum yang diterapkan di sekolah. Menurut Siagian (1999:99), 

entrepreneurship merupakan jiwa atau sikap untuk dapat memberikan umpan 

balik yang baik dalam melihat peluang, melayani masyarakat lebih baik 

sehingga menghasilkan produk atau output yang berjiwa inovatif dan kreatif. 

Berdasarkan observasi di Kecamatan Randudongkal, memiliki makanan 

khas yaitu tahu dan kacang kulit yang digoreng menggunakan pasir serta aneka 

olahan dari buah nanas seperti minuman, sirup, manisan dan makanan ringan 

yang diolah oleh beberapa home industry dan makanan khas tersebut sudah 

mendapat tempat bagi masyarakat di Kabupaten Pemalang serta dijadikan oleh-

oleh bagi masyarakat dari lain daerah yang berkunjung ke Randudongkal. 

Sehingga diharapkan masyarakat Randudongkal khususnya dapat membuka 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa lain. 

Dengan adanya keunggulan tersebut, pembelajaran yang sangat cocok 

untuk dikaitkan dengan kenyataan tersebut adalah pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial yang dapat mengajarkan peserta didik untuk belajar 

berwirausaha serta antusias yang tinggi terhadap pembelajaran di lapangan 

kerja (home industry) tersebut. Pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan ini 

diharapakan menajdi salah satu strategi untuk meningkatkan kemandirian 

peserta didik melalui pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. 

Pendidikan Entreprenuership dikembangkan untuk menciptakan kemandirian sekolah 

menjadikan peserta didik terampil dan berpengalaman dalam berwirausaha 

melalui penciptaan usaha sekolah profesional. Berdasarkan hasil observasi diatas 

maka peneliti ingin melanjutkan penelitian yang difokuskan pada pengelolaan 
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pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan sebagai strategi untuk meningkatkan 

kemandirian peserta didik di SMP Muhammadiyah 3 Randudongkal. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengelolaan pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan 

sebagai strategi meningkatkan kemandirian di SMP Muhammadiyah 3 

Randudongkal? 

2. Bagaimanakah kemandirian peserta didik dalam pembelajaran IPS 

berbasis kewirausahaan di SMP Muhammadiyah 3 Randudongkal? 

3. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran IPS 

berbasis kewirausahaan sebagai strategi meningkatkan kemandirian di 

SMP Muhammadiyah 3 Randudongkal? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan sebagai 

strategi meningkatkan kemandirian di SMP Muhammadiyah 3 

Randudongkal. 

2. Untuk mendeskripsikan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran 

IPS berbasis kewirausahaan di SMP Muhammadiyah 3 Randudongkal. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPS berbasis kewirausahaan sebagai strategi meningkatkan kemandirian di 

SMP Muhammadiyah 3 Randudongkal. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu 

pendidikan, terutama pada penerapan model-model pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil proses pembelajaran dan hasil belajar di kelas. 
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b. Untuk pengembangan keilmuan di bidang pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai referensi bagi pendidik dalam menerapkan pembelajaran yang 

inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

b. Meningkatkan hasil belajar peserta didik untuk  memecahkan  masalah 

melalui pembelajaran yang kreatif. 

c. Sumber pengetahuan penelitian tindakan kelas untuk menumbuhkan 

kemandirian peserta didik. 

 


