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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan sebuah pilar atau sebagai sentral utama berdirinya 

suatu Negara dan Bangsa yang dapat membentuk dan menghasilkan kualitas 

sumber daya manusia (Cristiani dan Sriwijayanti, 2016:595). Pendidikan adalah 

upaya sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi 

individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung 

jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia. Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, menyatakan 

bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 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.  

Pendidikan masyarakat yang saat ini dilaksanakan hanya berorientasi pada 

penguatan materi kognitif pengetahuan, akibat yang terjadi dari budaya 

pendidikan tersebut adalah pembentukan karakter peserta didik yang kurang aktif 

dan berakibat pada lulusan  dari jenjang pendidikan beorientasi menjadi pegawai. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan yang berupaya menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas, cerdas dan berdaya saing kuat sesuai dengan 

perkembangan zaman. Proses pendidikan merupakan proses pengadaptasian dan
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pengadopsian kondisi ekstern ke kondisi intern seorang peserta didik. Proses 

adaptasi dan adopsi ini ditujukan agar menjadi perkembangan potensi dan 

kompetensi diri sehingga mempunyai kemampuan untuk menghadapi kehidupan. 

Setiap pribadi mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda dan kondisi tersebut 

harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara penuh, sehingga harus 

melakukan proses adaptasi dan adopsi, karena masyarakat terbentuk dari sekian 

banyak pribadi yang ada dan selanjutnya memberikan warna bagi kehidupan 

secara umum.  

Salah satu sosok penting dalam proses pewarnaan kehidupan masyarakat 

adalah peserta didik. Peserta didik adalah calon pelaku kehidupan di masa depan, 

sehingga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pada zaman sekarang banyak 

dibutuhkan orang-orang kreatif dengan berbasiskan kompetensi keahliannya. 

Peserta didik dalam menyelesaikan masa pendidikannya, tidak lagi menjadi 

pengangguran terdidik, tetapi benar-benar menjadi tenaga-tenaga berdaya untuk 

kehidupan yang lebih baik. Melalui potensi yang dimilki oleh peserta didik, 

berbagai upaya perkembangan diri dapat dilakukan secara tepat. Upaya ini 

merupakan bentuk kesadaran untuk ikut membantu pembangunan masyarakat. 

Peran sertanya dalam kegiatan produktif sangat penting dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat. 

Saroni (2012:43) menjelaskan bahwa orientasi yang selama ini menjadi 

pemikiran peserta didik dapat berubah, dari orientasi pencari kerja ke pencipta 

kerja. Peserta didik tidak lagi menjajakan ijazahnya ke kantor-kantor perusahaan, 
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tetapi sudah menjadi sosok-sosok penting dalam aspek perekonomian masyarakat. 

Peserta didik dapat menjadi penentu kondisi perekonomian dalam masyarakat. 

Produk kegiatan kewirausahaan yang dihasilkan dapat mengisi kebutuhan 

masyarakat atas barang, sebagaimana yang diproduksinya. Ketergantungan 

terhadap produk luar atau produk bangsa lain dapat dikurangi secara 

berkesinambungan. 

Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional memasukkan kurikulum 

pendidikan kewirausahaan di lembaga pendidikan (Depdiknas, 2005). Konsep 

kewirausahaan terintegrasi sejak peserta didik duduk dibangku sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi. Pendidikan kewirausahaan membekali peserta didik 

untuk mandiri dan tidak berorientasi menjadi pencari kerja melainkan pembuka 

lapangan pekerjaan. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah suatu sikap, jiwa dan 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai serta berguna bagi 

orang lain.   

Sekolah dasar atau disebut masa sekolah usia antara 7-12 tahun. Usia ini 

memasuki peralihan masa berfikir khayal dan mulai berfikir konkrit sehingga 

diarahkan kepada profesi tertentu. Menurut Poerwati (2013:118) pemikiran siswa 

sekolah dasar masih bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan lingkungan, sehingga 

pola pikir tentang cita-cita anak-anak menjadi wirausahawan dapat dibentuk. 

Segala upaya untuk meningkatkan kesadaran peserta didik dalam melakukan 

kegiatan kewirausahaan merupakan langkah terbaik yang harus dilakukan oleh 

sekolah. Pihak sekolah yang bertanggung jawab melakukan kegiatan 

kewirausahaan ini adalah kepala sekolah, staf, dan seluruh warga sekolahnya. 
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Tanpa adanya kerjasama antara pihak satu dengan yang lainnya, tentunya segala 

program yang telah disusun hanya akan menjadi program yang biasa saja.  

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 21 November 2017 yang bertempat 

di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Malang, pendidikan kewirausahaan sudah 

dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2016/2017 bersama dengan pelaksanaan PPK 

(Penguatan Pendidikan Karakter). Pendidikan kewirausahaan ini merupakan hasil 

dari pemikiran salah satu guru kelas yang ada di SDN Kauman 1 Malang. 

Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di SDN Kauman 1 Malang dilaksanakan 

pada kelas tinggi saja yaitu kelas 4 , 5, dan 6.  Tujuan diadakannya pendidikan 

kewirausahaan ini diantaranya yaitu, sesuai dengan tema di sekolah, melatih 

peserta didik untuk mandiri, dan melatih peserta didik untuk bisa berkomunikasi 

dengan baik, tidak malu untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. 

Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan ini memuat pendidikan karakter bagi 

siswa, yaitu melatih peserta didik untuk saling bertanggung jawab, mandiri, dan 

jujur.  

Persiapan yang dilakukan oleh sekolah dalam mengambangkan pendidikan 

karakter melalui pendidikan kewirausahaan ini yaitu menyesuaikan dengan tema 

yang ada di sekolah. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam implementasi 

pendidikan karakter melalui pendidikan kewirausahaan ini yaitu melakukan 

koordinasi terlebih dahulu dengan semua guru yang terlibat dan kepala sekolah. 

Kurikulum yang dipergunakan yaitu kurikulum sekolah yang sesuai dengan 

alurnya. Penerapan pendidikan kewirausahaan dalam pelaksanaannya juga 

terdapat faktor pendukung yang ada didalamnya, yaitu peran orang tua yang 

sangat antusias dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan ini. Faktor 
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pendukung lainnya, yaitu dari guru dan semua pihak sekolah. Selain faktor 

pendukung di dalam penerapan pendidikan kewirausahaan ini juga terdapat 

kendala yang ditemui yakni pada saat pertama kali program ini dilaksanakan 

banyak makanan atau produk yang tidak terjual semua. Solusi dari kendala 

tersebut yaitu guru juga ikut serta dalam penjualan produk yang dihasilkan oleh 

peserta didik dalam ranga melatih untuk promosi. 

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Laksmi Dewi, Ahmad 

Yani, dan Asep Dudi Suhardini (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Model 

Pendidikan Karakter dan Kewirausahaan Berbasis Etnopedagogis di Sekolah 

Dasar Kampung Cikondang. Penelitian ini menganilisi tentang mengembangkan 

model pendidikan karakter dan kewirausahaan yang berbasis etnopedagogis di 

sekolah dasar. Hasil penelitian yang diperoleh proses adaptasi nilai-nilai karakter 

dan kewirausahaan yang terdapat di kampong adat secra umum cukup banyak 

memilki nilai-nilai budaya yang dapat diintegrasikan pada proses pembelajaran. 

Nilai-nilai seperti nilai mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi 

pada tindakan, kepemimpinan, dan kerja keras terlihat pada setiap aspek aktivitas 

yang dilaksanakn oleh warga yang ada dikampung adat. Mengembangkan nilai-

nilai karakter dan kewirausahaan yang semakin kuat, maka peserta didik dapat 

pula mengenal nilai-nilai kearifan lokalnya. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, menunjukkan bahwa pendidikan 

kewirausahaan dapat menjadi salah satu alternatif penanaman jiwa kewirausahaan, 

oleh karena itu peneliti mengambil judul “Penerapan pendidikan 

kewirausahaan di SDN Kauman 1 Malang untuk menumbuhkan karakter 

kewirausahaan siswa”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan pendidikan kewirausahaan di SDN Kauman 1 Malang 

dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa? 

2. Bagaimana kendala dari pendidikan kewirausahaan di SDN Kauman 1 Malang 

dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa? 

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dari pendidikan kewirausahaan di SDN 

Kauman 1 Malang dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa? 

4. Bagaimana hasil dari pendidikan kewirausahaan di SDN Kauman 1 Malang 

dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan pendidikan kewirausahaan di SDN Kauman 1 Malang 

dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa. 

2. Mengetahui kendala dari pendidikan kewirausahaan di SDN Kauman 1 Malang 

dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa. 

3. Mendeskripsikan upaya mengatasi kendala dari pendidikan kewirausahaan di 

SDN Kauman 1 Malang dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa. 
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4. Mengetahui hasil dari pendidikan kewirausahaan di SDN Kauman 1 Malang 

dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa.  

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggara 

pendidikan kewirausahaan untuk membuat strategi yang efektif dalam 

menumbuhkan karater siswa dan untuk menambah referensi di bidang 

pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

Hasil peneltian diharapkan sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah dan 

guru, agar dapat mempertahankan dan meningkatakan salah satu penerapan 

pendidikan kewirausahaan, sebagai khasanah ilmu pengetahuan untuk 

menambah referensi dalam penerapan pendidikan kewirausahaan dan 

menambah wawasan dan pengalaman yang lebih bermanfaat bagi peneliti. 

E. BATASAN PENELITIAN 

Batasan dalam penelitian ini adalah hanya membahas penerapan pendidikan 

kewirausahaan pada tingkatan kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan kelas 6 yang ada 

di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Malang, tidak membahas penerapan 

pendidikan kewirausahaan untuk semua kelas dari kelas rendah sampai kelas 

tinggi.  
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F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memandu operasionalisasi secara lebih tepat, maka adabeberaa konsep 

kata kunci yang perlu didefinisikan secara operasional. Oleh karena itu, peneliti 

kemukakan beberapa konsep kunci yang terdapat dalam penelitian ini: 

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha untuk membina dan mengembangkan pribadi

manusia, baik menyangkut aspek ruhaniyah dan jasmaniah serta proses

pengubahan sikap dan tingkahlaku seseorang dalam usaha mendewasakan

manusia melalui upaya pengajaran.

2. Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai suatu

bentuk usaha dan mengembangkan suatu usaha. Seseorang individu yang

mampu dan berani untuk mengembangkan usaha dan ide barunya. Proses

kewirausahaan meliputi fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan

dengan perolehan sebuah peluang dan penciptaan organisasi usaha.

3. Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan kewirausahaan adalah Usaha terencana dan aplikatif untuk

meningkatkan pengetahuan, niat dan kompetensi peserta didik untuk

mengembangkan potensi dirinya dengan diwujudkan dalam perilaku kreatif,

inovatif dan berani mengelola resiko.
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4. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah suatu bentuk pengarahan dan bimbingan supaya 

seseorang mempunyai tingkah laku yang baik sesuai dengan nilai-nilai 

moralitas dan keberagaman. 

 


