
 

 

  

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Karakter merupakan sifat alami seseorang dalam menanggapi 

situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan yang baik. 

Pentingnya menanamkan karakter kepada siswa dapat menimbulkan 

kesadaran dan pemahaman  tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk 

menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan 

dengan Pendidikan nasional yang 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 dan 

cakap
1
. Jadi, pendidikan merupakan sarana strategis dalam membentuk 

karakter.
2
  

Dapat dikatakan bahwa didalam pendidikan tidak hanya 

mementingkan kecerdasan siswa, tetapi juga penanaman sikap dan moral 

yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya pendidikan dapat 

membentuk watak atau karakter siswa, salah satunya melalui pembelajaran 
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kewirausahaan dengan materi karakteristik wirausaha untuk 

menumbuhkan karakter tanggung jawab.  

Kegiatan pembelajaran selain untuk menjadikan siswa menguasai 

dan memahami kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan 

dilakukan untuk menjadikan siswa mengenal, menyadari/peduli dan 

menginternalisasi nilai-nilai karakter dan menjadikannya perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karna itu,  penanaman karakter pada siswa 

terintegrasi dalam proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam 

maupun diluar kelas pada semua mata pelajaran.
3
  

Sifat tanggung jawab sangat penting pada diri seseorang. Oleh 

karna itu penting untuk ditanamkan sejak dini pada siswa dilingkungan 

sekolah.
4
 Tanggung jawab adalah perluasan dari sikap hormat. Jika 

menghormati orang lain berarti menghargainya. jika menghargai mereka, 

berarti merasakan tanggung jawab tertentu terhadap kesejahteraan 

mereka.
5
 Selain itu menurut Amirullah Syarbini karakter tanggung jawab 

adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial dan budaya) Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
6
 

Jadi karakter tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 
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melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan perluasan 

dari sikap hormat, jika menghormati orang lain berarti menghargainya. 

jika menghargainya mereka, berarti merasa tanggung jawab. Oleh karna 

itu penting untuk ditanamkan sejak dini pada siswa dilingkungan sekolah. 

Menurut Eman Suherman dalam bukunya menyatakan bahwa 

pembelajaran kewirausahaan dapat diajarkan kepada siapa pun, apabila ia 

berkerja didasari oleh karakteristik wirausaha sebagai cerminan sikap dan 

prilakunya, maka akan dapat menumbuhkan karakteristik tanggung 

jawab.
7
  

Tanggung jawab juga dikatakan dalam Al-Qur’an, yaitu: 

 

Artinya: 

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukannya.
8
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan seseorang 

pasti memerlukan pertanggungjawaban. Dengan demikian apapun 

keputusan yang diambil memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karna 
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itu, karakter tanggung jawab sangat penting dalam proses pembelajaran 

bagi siswa, khususnya dalam mata pelajaran kewirausahaan yang bisa 

mereka implementasikan dalam kehidupan sehari hari, menurut Muwafik 

Saleh diantara indikator karakter tanggung jawab adalah selalu 

mengerjakan pekerjaan atau tugas dengan cara terbaik, maksimal dan 

penuh semangat, tidak mudah menyalahkan orang lain atas kesalahan dan 

kegagalan dalam pekerjaan yang menjadi amanah atas dirinya. Selalu 

mengerjakan tugas atau pekerjaan dengan penuh kesungguhan.
9
 Di 

Sekolah Menengah Kejuruan Multi Mekanik Masmur, penulis melihat 

bahwa materi karakteristik wirausaha telah dipahami oleh siswa yaitu 

siswa disekolah tersebut telah melakukan proses pembelajaran 

kewirausahaan khususnya pada materi karakteristik wirausaha dengan 

baik, sehingga siswa telah paham dengan materi yang diajarkan, siswa 

juga mampu menjelaskan pengertian dari karakteristik wirausaha. Namun 

berdasarkan pada studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

tersebut, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

   Masih ada siswa yang cepat menyerah dan tidak menyelesaikan tugas 

kewirausahaan yang diberikan oleh guru. 

   Masih ada siswa yang tidak maksimal mengerjakan tugas 

kewirausahaan. 
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   Masih ada siswa yang suka menunda tugas kewirausahaan yang 

diberkaitan oleh guru.  

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut tentang  “Pengaruh Pemahaman Materi 

Karakteristik Wirausaha Terhadap Karakter Tanggung Jawab Siswa 

Pada Pembelajaran Kewirausahaan Di Sekolah Menengah Kejuruan 

Multi Mekanik Masmur Sukajadi Pekanbaru” 

B. Definisi Istilah  

   Pemahaman  

Menurut Mohammad Ali dalam bukunya mengatakan 

pemahan adalah kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, 

seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas suatu pengertian
10

 

Sementara itu menurut Nana Sudjana pemahaman adalah hasil 

belajar.
11 

 

Jadi pemahaman adalah hasil belajar yang dicerminkan dari 

kemampuan memahami suatu bahan pelajaran seperti menafsirkan, 

menjelaskan atau meringkas suatu pengertian dalam pembelajaran.  
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   Kewirausahaan  

Menurut Muhammad Anwar kewirausahaan adalah semangat, 

sikap, prilaku 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 memberikan pelayanan yang baik 

atau memperoleh keuntungan besar.
12

 Sementara itu menurut Suryana 

kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang 

nilai, kemampuan dan prilaku seseorang dalam menghadapi tentang 

hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang 

mungkin di hadapinya.
13

  

Jadi kewirausahaan adalah semangat, sikap, prilaku dan 

kemampuan seseorang dalam menangani usaha yang mengarah pada 

upaya mencari, menciptakan, dan menerapkaan cara kerja, teknologi 

dan produk baru dalam upaya meningkatkan efisien dalam rangka 

memberikan pelayanan atau memperoleh keuntungan yang besar serta 

suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dan 

perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk 

memperoleh peluang dan menghadapi resiko.  
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   Karakter Tanggung Jawab 

Menurut Moh. Haitami Salim dalam bukunya menyatakan 

karakter tanggung jawab adalah sikap ketika kita harus bersedia 

menerima akibat dari apa yang diperbuat. Selain itu, tanggung jawab 

juga merupakan sikap dimana harus konsekuen dengan apa yang telah 

dipercayakan.
14

 Sementara itu menurut Amirullah syarbini 

karakteristik tanggung jawab adalah sikap dan prilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya) Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
15

  

Jadi karakter  tanggung jawab adalah sikap seseorang yang 

bersedia menerima akibat dari perbuatan dan memiliki sikap konsisten 

serta merupakan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.  

C. Permasalahan  

   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengidentifikasikan 

masalah untuk penelitian adalah sebagai berikut: 
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a. Karakter tanggung jawab siswa belum maksimal. 

b. Pemahaman siswa belum berpengaruh terhadap karakter tanggung 

jawab siswa.  

   Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi 

masalah dengan memfokuskan pada “Pengaruh Pemahaman Materi 

Karakteristik Wirausaha Terhadap Karakter Tanggung Jawab Siswa Kelas 

XI Di Sekolah Menengah Kejuruan Multi Mekanik Masmur Pekanbaru” 

   Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah diatas dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Pemahaman Materi Karakteristik Wirausaha Terhadap Karakter Tanggung 

Jawab siswa kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan Multi Mekanik 

Masmur Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

   Tujuan penelitian  

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

Pengaruh Pemahaman Materi Karakteristik Wirausahaan Terhadap 

Karakter Tanggung Jawab Siswa Kelas X Di Sekolah Menengah 

Kejuruan Multi Mekanik Masmur Pekanbaru. 



 

 

  

 

   Manfaat Penelitian  

a. Bagi siswa, meningkatkan pengetahuan siswa untuk meningkatkan 

karakteris tanggung jawab siswa. 

b. Bagi guru, sebagai bahan masukan bagi guru untuk menjadikan 

pembelajaran kewirausahaan pada materi karakteristik wirausaha 

sebagai alternatif untuk meningkatkan karakter tanggung jawab 

siswa. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk sekolah untuk dapat 

meningkatkan penerapan karakter tanggung jawab siswa. 

d. Bagi penulis, sebagai landasan untuk dapat menjadikan bahan 

kajian penelitian dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program 

strata satu pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Prodi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

  


