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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya terencana dalam proses pembimbingan 

dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia 

yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak 

(berkarakter) mulia. Di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menegaskan:
1
 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 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. 

(pasal 3)” 

 

Nilai-nilai karakter mulia yang di miliki bangsa dan negara Indonesia 

sejak berabad-abad lalu yang sekarang mulai terkikis, harus di bangun kembali 

terutama melalui pendidikan. 

Nilai-nilai yang bisa digali dalam pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran disekolah adalah, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

bertanggung jawab, mandiri, demokratis, kreatif, rasa ingin tahu, dan lain 

sebagainya. Dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan tidak hanya 

menguasai aspek afektif, kognitif, dan psikomotor terhadap materi yang telah 

disampaikan oleh guru, tetapi siswa juga diharapkan bisa menerapkan nilai-

nilai karakter yang terdapat dalam materi yang telah dipelajarinya dalam 
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kehidupan sehari-hari termasuk aktivitas sekolahnya, salah satu nilai yang 

harus diterapkan oleh siswa dalam aktivitas nya adalah disiplin. 

Disiplin adalah pendidikan karakter yang terdiri dari nilai-nilai 

pendidikan karakter diIndonesia yang harus ditanamkan keseluruh siswa. Oleh 

karena itu mendisiplinkan siswa menjadi hal yang lebih wajib dilakukan bagi 

setiap sekolah. Semua guru dan pengelola sekolah bertanggung jawab untuk 

mengajarkan pendidikan karakter pada siswa. 

Disiplin merupakan suatu bentuk kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk kepada 

keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain disiplin 

merupakan sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa 

pamrih. 

Pelaksanaan pendidikan karakter disekolah dapat dilakukan dengan 

mengimplementasi atau menerapkan karakter yang berkaitan dengan materi 

kesetiap pembelajaran. Hasil dari pembelajaran siswa diharapkan dapat 

menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, dan dirancang untuk 

menjadikan siswa mengenal dan menyadari karakter-karakter serta 

menjadikannya perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
2
 

Karakter Dsiplin merupakan mematuhi segala aturan yang ditetapkan 

pihak sekolah, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an surat An-

Nissa’ ayat 59: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri(pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

Ayat ini menjelaskan agar orang-orang yang beriman haruslah 

bersikap taat dalam artian wajib tunduk kepada peraturan. Peraturan yang 

maha tinggi adalah peraturan Allah, kemudian diperintahkan taat kepada rasul 

dan diikuti taat kepada ulil Amri yaitu orang berkuasa diantara kita , naik atau 

terpilih dan diakui kekuasaannya.
3
 

Kaitannya dengan pelaksanaan disiplin oleh siswa adalah arti dari ulil 

Amri itu sendiri,  Ulil Amri disini adalah orang-orang yang Allah Wajibkan 

untuk ditaati yaitu penguasa atau pemerintah. Didalam lingkungan sekolah, 

Ulil Amri itu kepala sekolah. Setiap warga sekolah terutama siswa wajib patuh 

kepada kepala sekolah dengan mengikuti peraturan-peraturan selama berada di 

lingkungan sekolah, serta menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh 

sekolah, dan apabila siswa melanggar aka nada hukuman yang diberikan 

kepada siswa.  
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Dalam konteks pembelajaran disekolah, ada beberapa bentuk 

kedisiplinan menurut Pupuh Faturrohman, yaitu: 

1. Selalu menghargai waktu 

2. Biasa bekerja keras dengan penuh rasa tanggung jawab 

3. Selalu menghindari sikap untuk tidak mengabaikan aturan 

4. Selalu menunjukkan tindakan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan
4
 

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tolak 

ukur kedisiplinan itu sendiri dapat dilihat dari berbagai sikap seperti selalu 

menghargai waktu, biasa bekerja keras dengan penuh rasa tanggung jawab, 

selalu menghindari sikap mengabaikan aturan, selalu menunjukkan perilaku 

patuh dan tertib terhadapt peraturan. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah melalui mata pelajaran pra karya dan kewirausahaan yang bisa 

dikembangkan. 

Pra karya dan kewirausahaan merupakan suatu keterampilan, kerajinan 

tangan, ataupun keterampilan tangan. Bahan yang digunakan tersedia secara 

umum dipasaran sehingga tinggal merangkai ataupun memanfaatkan limbah 

dan bahan bekas. Pra karya sendiri mempunyai peranan yang penting dalam 

pengembangan kreatifitas serta mengembangkan menjadi sebuah inovasi baru. 

Dalam kegiatan pembelajaran pra karya dan kewirausahaan dikelas 

siswa sudah disiplin untuk mengikuti proses pembelajaran, namun didalam 

prakteknya masih terdapat siswa yang belum melaksanakan disiplin, akibatnya 

                                                             
4
 Pupuh Faturrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter Bandung: Refika Aditama, 

2013, hal 128. 



5 
 

pembelajaran praktek belum mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal, 

hal ini dapat dilihat dari gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang tidak membawa alat-alat praktek yang dibutuhkan 

2. Masih ada siswa yang tidak menggunakan waktu dengan baik dalam 

melaksanakan kegiatan praktek 

3. Masih ada siswa yang tidak mengikuti arahan praktikum yang sudah 

ditetapkan oleh guru 

4. Masih ada siswa yang tidak mengumpulkan hasil kerajinan dengan tepat 

waktu 

5. Masih ada siswa yang menjiplak karya teman lain dalam membuat 

kerajinan 

Berdasarkan beberapa gejala diatas, maka peulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Implementasi Karakter 

Disiplin Siswa Dalam Pembelajaran Pra Karya dan Kewirausahaan Di 

Sekolah Menngah Kejuruan Negeri 1 Dumai”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang di pakai di dalam 

judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami 

istilah tersebut, yaitu: 

1. Implementasi 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, 

atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga memberikan dampak, baik 
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berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.
5
 

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan, 

tindakan atau sikap siswa yang menunjukkan bahwasannya siswa telah 

menerapkan perubahan sikap yang mencerminkan siswa disiplin yang di 

perolehnya dari pembelajaran. 

2. Karakter 

Karakter adalah sifat alami seseorang dalam merespon situasi 

secara bermoral, yang di wujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku 

baik, jujur, bertanggung jawab, patuh dan taat terhadap peraturan, hormat 

terhadap orang lain dan nilai-nilai karakter mulia lainnya.
6
 

3. Disiplin Siswa 

Disiplin Siswa adalah ketaatan dan kepatuhan, yaitu ketaatan 

seseorang terhadap tata tertib atau kaidah-kaidah hidup lainnya.
7
 Karakter 

disiplin yang di maskud dalam penelitian ini adalah suatu sikap patuh dan 

taat aturan yang di tunjukkan siswa dalam mengikuti pembelajaran pra 

karya dan kewruasahaan. 

4. Pembelajaran 

Menurut Mulyasa Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum 

yang menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan 

kegiatan siswa sesuai dengan rencana yang telah di programkan. 

 

                                                             
5
 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007. 

hal. 93. 
6
 E.Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hal 3 

7
A.Tabrani Rusyan, Pendidikan Budi Pekerti, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2006, 

hal. 60. 



7 
 

5. Pra Karya dan Kewirausahaan 

Pra karya merupakan keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, 

ataupu keterampilan tangan.Kewirausahaan merupakan semangat, sikap, 

perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan 

yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara 

kerja, teknologi dan  produk baru dengan meningkatkan efisien dalam 

rangka memperoleh mmmkeuntungan yang lebih besar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan 

masalahnya adalah bagaimana implementasi karakter disiplin siswa dalam 

pembelajaran pra karya dan kewirausahaan di sekolah menengah kejuruan 

negeri 1 dumai? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar Implementasi Karakter Disiplin 

Siswa Dalam Pembelajaran Pra Karya Dan Kewirausahaan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Siswa, Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran 

kewirausahaan. 
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b. Bagi Guru, Sebagai bahan masukan bagi guru untuk meningkatkan 

karakter disiplin siswa sehingga bias di terapkan dalam kehidupan sehari 

hari. 

c. Bagi Sekolah, Sebagai informasi bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

1 Dumai. 

d. Bagi Peneliti, Sebagai landasan untuk dapat menjadikan kajian penelitian 

dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu pada jurusan 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

 

 


