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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi dan hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

memaksakan persaingan muncul dalam segala aspek. Indonesia adalah negara 

dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat tinggi. Rendahnya 

kesadarkan pemerintah dalam pengolahan SDA terwujud dalam kebijakan-

kebijakan yang masih belum mendukung prioritas pengembangan industri 

pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, hal ini mengakibatkan kerugian 

nasional yang diperoleh setiap tahunnya. Lebih dari setengah barang mentah milik 

Indonesia pada kenyataannya diekspor kemudian dikembalikan ke Indonesia dalam 

bentuk barang jadi yang bernilai dan berharga jauh lebih tinggi.  

SDA yang penulis maksudkan adalah SDA yang dapat diperbaharui dan 

tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di 

antaranya, minyak bumi, batu bara, emas dan perak, serta besi. Setiap harinya 

aktivitas penggalian dan penambangan terus dilakukan. Perusahaan penggali dan 

penambangan memperoleh SDA dengan tanggung jawab yang rendah, hal ini 

mengakibatkan lingkungan sekitar penggalian menjadi kurang stabil dan 

kemungkinan terberat adalah SDA nasional akan segera habis.  

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui masih belum maksimal 

pengolahannya, dengan wilayah subur sudah seharusnya segala aspek sumber daya 

alam dimaksimalkan. Pengolahan sumber daya alam Indonesia bila dilakukan 
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dengan baik dan maksimal akan membuat Indonesia mampu meningkatkan daya 

saing di pasar internasional.  

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) harus dipaksakan memiliki 

kompetensi kreatif dan inovatif. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang 

mampu mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik. Korea Selatan 

melakukan investasi SDM sebelum abad ke-20, hal ini membuatnya menjadi negara 

yang mandiri. Begitupun dengan pengolahan SDA, Korea Selatan sudah 

menerapkan pengolahan SDA dari hulu ke hilir atau dari bahan-bahan mentah 

menjadi barang-barang jadi dengan nilai yang sangat tinggi.    

Singapura adalah salah satu negara yang berdekatan dengan Indonesia, 

kemampuan pemerintahnya yang optimal mampu membentuk negara kecil yang 

unggul. Kebijakan pemerintah yang mendukung dan pengolahan SDA yang tepat 

membuat negara ini menjadi sebuah negara yang maju.  

Bila Indonesia tidak mampu menguatkan SDM, maka kerugian akan timbul 

di berbagai aspek, salah satunya yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan 

salah satu indikator sebuah negara telah sukses atau tidak mengelola sistemnya. 

Pengangguran dapat disebabkan karena jumlah usia pekerja melebihi jumlah 

lapangan pekerjaan. Penyebab lainnya juga dapat disebabkan karena rendahnya 

karakter kewirausahaan di sebuah wilayah.  

 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase 

jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dengan usia diatas 15 

tahun dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan penulis sajikan pada halaman 

berikutnya. 
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Tabel 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2013-2015 

Sumber: www.bps.go.id 

Tabel di atas memperlihatkan TPT penduduk Indonesia dengan usia 15 

tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Jumlah 

pengangguran pada Agustus 2015 mencapai 7,6 juta orang, dengan TPT mengalami 

peningkatan dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 6,18 persen pada Agustus 

2015. Pada Agustus 2015, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 12,65 persen, sedangkan TPT 

terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,74 persen. 

Menurut Alma (2009, h. 22) definisi wirausaha yang asal katanya adalah 

terjemahan dari entrepreneur. Istilah wirausaha ini berasal dari entrepreneur 

bahasa Perancis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan arti between 

No 
Pendidikan Tertinggi 

yang Ditamatkan 

2013 2014 2015 

Agustus Ferbruari Agustus Februari Agustus 

1 SD ke bawah 3,44 3,69 3,04 3,61 2,74 

2 Sekolah Menengah 

Pertama 

7,59 7,44 7,15 7,14 6,22 

3 Sekolah Menengah Atas 9,72 9,10 9,55 8,17 10,32 

4 Sekolah Menengah 

Kejuruan 

11,21 7,21 11,24 9,05 12,65 

5 Diploma I/II/III 5,95 5,87 6,14 7,49 7,54 

6 Universitas 5,39 4,31 5,65 5,24 6,40 

 Jumlah 6,17 5,70 5,94 5,81 6,18 
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taker atau go-between. Suryana (2001, h. 1) mengungkapkan pengertian 

kewirausahaan sebagai berikut.  

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan 

dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari 

kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dan berbeda (create new and different) serta menambah nilai dari sesuatu 

yang sudah ada. 

 

Penulis berpendapat bahwa makna kewirausahaan tidak terlepas dari unsur 

kreatif dan inovatif. Kreatif merupakan bentuk dari kemampuan seseorang dalam 

memiliki ide baru yang belum pernah ada sebelumnya sedangkan inovatif ialah 

kegiatan mewujudkan kreatif atau ide baru menjadi nyata. Kreatif tidak hanya 

berpikir baru tetapi dapat berpikir suatu hal dari sudut pandang lain. Kreatif bisa 

saja untuk suatu hal yang sudah ada kemudian diperbaharui ataupun diberikan unsur 

lain sehingga menjadi sesuatu yang baru. 

Kondisi wirausaha di Indonesia penulis kutip dari www.republika.com dan 

disajikan sebagai berikut 

Kebutuhan suatu daerah maupun negara terhadap wirausaha sangat tinggi 

bagi tingkat pembangunannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

menyatakan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki 

wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah penduduknya. Jadi, jika negara kita 

berpenduduk 200 juta jiwa, maka wirausahawannya harus lebih kurang 

sebanyak 4 juta. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah 

Puspayoga dalam acara “Penghargaan Wirausaha Muda Mandiri” 

mengatakan, bahwa jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,65 

persen dari jumlah penduduk saat ini. "Kita kalah jauh dibandingkan dengan 

negara tetangga. Misalnya Singapura sebesar tujuh persen, Malaysia lima 

persen, dan Thailand empat persen,". Kamis (12/3). (http://republika.co.id) 

 
Dilandasi hal itu, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dalam 

pengelolaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar 

mampu bersaing dan membangun ekonomi masyarakat. Melihat lingkup yang lebih 

http://www.republika.com/
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mikro sebagai sampel ialah Kelurahan Tamansari di Kota Bandung, Jawa Barat. 

Kemampuan masyarakat yang belum optimal dalam berwirausaha dapat dilihat dari 

kondisi pemukiman yang padat dan tidak tertata dengan baik. Kesejahteraan setiap 

keluarga belum terjamin dengan baik.  

Pertumbuhan dan tingkat kemiskinan di Kota Bandung sama-sama tinggi. 

Mengutip dari www.republika.co.id, disajikan sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia (KPBI) Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung 

termasuk dua tetinggi di Indonesia. BI Jabar menyatakan, pertumbuhan 

ekonomi Kota Kembang mencapai 8,5 persen. Mengutip data dari Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Saat ini 

masyarakat miskin dan sangat miskin di Kota Bandung masih berada di 

kisaran 10 persen dari total penduduk yang mencapai 2,6 juta jiwa. Terlihat 

tidak seimbangnya antara kemampuan penduduk dan peningkatan 

pertumbuhan, artinya yang memiliki pendapatan tinggi hanya segelintir 

orang saja yang bahkan bisa mewakili tingginya tingkat pertumbuhan di 

Kota Bandung. 

 

Ketimpangan antara si miskin dan si kaya dapat terlihat dari laporan media 

dan hasil survei lembaga-lembaga yang berkepentingan. Perubahan orientasi 

pemikiran masyarakat harus segera dibenahi. Mulai dari pendidikan dini hingga 

pengawasan entrepreneur yang sudah menjalankan usahanya. Pada tingkat 

Sekolah, pendidikan kewirausahaan dapat menjadi salah satu jalannya. Pendidikan 

terdiri dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 

mengedepankan pendidikan karakter. 

Sudah saatnya proses pembelajaran mengutamakan karakter peserta didik 

demi membangun generasi emas Indonesia. William Kilpatrick dalam Lickona 

(2012, h. 3) mengungkapkan sebagai berikut. 
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Hal mendasar yang dihadapi sekolah adalah tentang pendidikan moral. 

Masalah-masalah lain yang kemudian muncul sebenarnya berdasar pada 

pendidikan moral yang disampaikan. Bahkan perkembangan ilmu 

pengetahuan pun bergantung pada hasil dari pendidikan karakter. 

 

Pendidikan karakter merupakan bibit identitas suatu negara. Kurikulum 

2013 memaksakan pendidikan nasional digunakan bagi seluruh sekolah dari Sabang 

hingga Meraoke. Dengan disentralisasi menjadikan pendidikan karakter harus 

diterapkan dan melalui aturan nasional mempercepat kemajuan bangsa terwujud. 

Kurikulum 2013 adalah salah satu bentuk perkembangan pendidikan di 

Indonesia. Secara konstitusional, pendidikan nasional dituliskan pada Pasal 3 UU 

RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut.  

... 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. 

 

Perkembangan sistem pembelajaran harus tetap mengacu pada tujuan 

pendidikan nasional. Pada tujuan pendidikan disebutkan kreatif adalah salah satu 

capaian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan tidak terlepas dari pembelajaran di sekolah. Pembelajaran 

adalah alat untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, 

mencerdaskan peserta didik sejak dini hingga mampu melakukannya dengan 

mandiri. Peneliti telah melakukan studi pendahuluan di SMA YPI Bandung pada 

Bulan April 2016. Peneliti membuat lembar kerja mengenai produksi ikan 

konsumsi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas XI SMA. 

Lembar kerja dibuat untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membuat 
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desain produk dan desain kemasan makanan. Hasil perhitungan lembar kerja 

peserta didik penulis sajikan sebagai berikut. 

Tabel 1.2 

Hasil Penilaian Lembar Kerja Membuat Desain Produk Ikan Konsumsi Kelas XI 

SMA YPI Bandung Tahun Ajaran 2015-2016. 

No Jenis Penilain  
Jumlah 

Siswa 

Sudah Bisa Belum Bisa 

Peserta 

Didik 
% 

Peserta 

Didik 
% 

1 
Desain Produk 

Makanan 
22 4 18,18 18 88,81 

2 
Desain Kemasan 

Produk 
22 9 40,90 13 59,09 

 Sumber: Hasil pengolahan lembar kerja peserta didik kelas XI SMA YPI Bandung. 

Tabel diatas menjelaskan hasil latihan peserta didik dalam membuat desain 

produk makanan dan kemasan ikan konsumsi pada mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan. Hasil penilaian menemukan 4 dari 22 peserta didik atau 18,18 

persen yang sudah bisa membuat desain produk makanan dan 18 peserta didik atau 

88,81 persen belum bisa dan tidak bisa membuatnya. Peneliti juga menenemukan 9 

dari 22 peserta didik atau 40,90 persen yang sudah bisa membuat desain kemasan 

produk dan 13 lainnya atau 59,09 persen belum bisa dan tidak bisa membuat desain 

kemasan produk ikan konsumsi. 

Peneliti menemukan salah satu alat untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam berwirausaha adalah dengan pendidikan, pelatihan, materi 

pembelajaran kewirausahaan, kemampuan kompetensi guru-gurunya, dan 

lingkungan sekolah yang mendukung. Kurikulum 2013 menghasilkan mata 

pelajaran prakarya dan kewirausahaan pada tingkat SMA, mata pelajaran ini besar 
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kecilnya bisa mempengaruhi karakter kewirausahaaan peserta didik. selain itu 

kegiatan yang menunjang karakter peserta didik ialah kegiatan nonkurikulum atau 

ekstrakurikuler.  

 Maksud dalam tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program 

kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi 

waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Jelasnya bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (supplement dan complements) 

kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja 

tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan. 

Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta 

didik yang berbeda; seperti perbedaan sense akan nilai moral dan sikap, 

kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler 

peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, 

bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan 

potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial yang besar. 

Pada Kurikulum 2013, disampaikan pencapaian Kompetensi Inti Sikap 

Spiritual (KI-1), Sikap Sosial (KI-2), dan Keterampilan (KI-3) memperoleh 

penguatan bermakna (meaningfull learning) melalui fasilitas sistemik-adaptif. 

Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu produk Kurikulum 2013, 

Kurikulum 2013 mewajibkan ekstrakurikuler kepramukaan dapat diikuti oleh 

seluruh peserta didik bangsa. Sejalan dengan Kurikulum 2013, dalam sebuah situs 

(http://pramuka-ekstrapramuka.blogspot.com/2011/11/pengertian-sifat-dan-

http://pramuka-ekstrapramuka.blogspot.com/
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fungsi-kepramukaan.html) dijelaskan bahwa Baden Powel mendefinisakan 

kepramukaan sebagai berikut. 

... Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam 

terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, 

mengadakan pengembaraan seperti kakak beradik, membina kesehatan dan 

kebahagiaan, ketrampilan dan kesediaan memberi pertolongan. 

Kemudian Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka Bab II pasal 4 

mengemukakan sebagai berikut. 

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar 

memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa 

patriotik, taat hokum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, 

dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan 

membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan 

Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. 

 

Dari pengertian dan tujuan pramuka diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

kepramukaan adalah wahana penguatan psikologis-sosial-kultural (reinfocement) 

perwujudan sikap dan keterampilan Kurikulum 2013. 

Tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan pasal 2 

dijelaskan sebagai berikut.  

Ayat (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan 

Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah; ayat (2) 

Kegiatan Ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Pemerintah, baik pusat maupun 

daerah, guru-guru, serta pihak yang berada dilingkungan pendidikan harus 

memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kepramukaan 

demi membantu terlaksananya program pendidikan karakter yang 

berorientasi pada perilaku peserta didik, sehingga tujuan dari program dapat 

tercapai. 

 

Berbagai jurnal mengenai akuntabilitas mengenai Pramuka, salah satunya 

dalam jurnal tentang “Pramuka Dalam Pendidikan Karakter“ oleh Chandra Dwi 
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Widyantoro dituliskan bahwa disinilah nilai-nilai pramuka berguna untuk 

mengembalikan kaum muda menjadi makhluk yang beriman dan berguna bagi nusa 

serta bangsa.   

Selain jurnal adapula penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anggriani, 

dengan judul “Pengaruh Kegiatan Pendidikan Kepramukaan Terhadap Perilaku 

Peserta Didik SMAN 1 Sungai Kakap”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Fitri Anggriani, dengan metode deskriptif asosiatif menunjukkan bahwa ada 

pengaruh sebesar 41,4 % antara kegiatan pendidikan kepramukaan terhadap 

perilaku peserta didik SMAN 1 Sungai Kakap. 

SMA YPI Bandung adalah salah satu sekolah swasta yang telah menerapkan 

Kurikulum 2013. Setiap angkatan terdapat belasan hingga puluhan peserta didik. 

Kelas XI SMA YPI terdiri dari 22 orang peserta didik. Pada kurikulum 2013 

kewirausahaan telah menjadi mata pelajaran yang harus kuasai oleh peserta didik, 

mata pelajaran tersebut dinamakan Prakarya dan Kewirausahaan. Kebutuhan 

kemampuan ekstrakurikuler harus peserta didik jalani agar peserta didik bisa 

menjadi manusia yang mampu mengembangkan lingkungan sekitarnya dengan 

baik, ekstrakurikuler kepramukaan menjadi salah satu alat yang tepat bagi 

kebutuhan umum, karena itu kepramukaan harus dilaksanakan sesuai sentralisasi 

pemerintah pusat bagi pendidikan nasional. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut 

yang berjudul: “PENGARUH PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DAN 

EKSTRAKURIKULER WAJIB KEPRAMUKAAN TERHADAP 

KARAKTER KEWIRAUSAHAAN (STUDI KASUS PESERTA DIDIK 

KELAS XI SMA YPI BANDUNG)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Mengacu dari latar belakang penelitian yang telah diungkapkan di atas, 

maka fokus penelitian ini didasari oleh beberapa permasalahan. Pertanyaan 

penelitian dalam proposal skripsi ini adalah apakah ekstrakurikuler wajib 

kepramukaan dapat meningkatkan karakter kewirausahaaan peserta didik. Agar 

memudahkan penelitian, masalahnya dirumuskan secara rinci sebagai berikut. 

1. Pengolahan sumber daya alam di Indonesia belum optimal. 

2. Meningkatnya angka pengangguran Indonesia pada Tahun 2015. 

3. Jumlah wirausaha di Indonesia masih belum mencapai standar minimal 

untuk negara yang mampu meningkatkan pembangunannya. 

4. 88,81 persen peserta didik belum bisa membuat desain produk makanan. 

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Perilaku kewirausahaan dipengaruhi banyak hal diantaranya faktor internal 

dan eksternal. Faktor-faktor internal meliputi hak kepemilikan, kemampuan, dan 

insentif. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan. Kemampuan 

berwirausaha  adalah fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasi 
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kreativitas, inovasi, kerja keras, dan keberanian menghadapi resiko untuk 

memperoleh peluang.  

Kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi, dukungan oleh kejadian 

pemicu, diimplementasikan, dan akhirnya tumbuh dan berkembang. Faktor pemicu 

yang berasal dari lingkungan ialah peluang, model peran, aktivitas, pesaing, 

inkubator, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Pendidikan seseorang juga 

menjadi pemicu, karena pendidikan menjadikan lingkungan seseorang dapat 

membentuk karakternya. Saat ini pendidikan Indonesia menerapkan kurikulum 

2013. Sistem Pendidikan Nasional saat ini memasukkan  mata pelajaran prakarya 

dan kewirausahaan dalam Kurikulum 2013 dan menjadikan ekstrakurikuler 

kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib.  

Agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan maka penulis membatasi 

masalah, yaitu pengaruh pembelajaran kewirausahaan dan ekstrakurikuler wajib 

kepramukaan terhadap karakter kewirausahaan peserta didik. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang muncul 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana pembinaan karakter kewirausahaan pada pembelajaran 

kewirausahaan pokok pembahasan produksi ikan konsumsi peserta didik 

kelas XI SMA YPI Bandung? 

2. Bagaimana pembinaaan karakter kewirausahaan di Gugus depan 03021-

03022 pangkalan SMA YPI Bandung? 
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3. Bagaimana karakter kewirausahaan peserta didik kelas XI SMA YPI 

Bandung? 

4. Seberapa besar pengaruh pembinaan karakter kewirausahaan melalui 

pembelajaran kewirausahaan pokok bahasan produksi ikan konsumsi 

peserta didik kelas XI SMA YPI Bandung? 

5. Seberapa besar pengaruh pembinaan karakter kewirausahaan dalam 

ekstrakurikuler wajib kepramukaan di Gugus depan 03021-03022 

pangkalan SMA YPI Bandung? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki 

tujuan untuk memperoleh data sebagai berikut. 

1. Pembinaan karakter kewirausahaan pada pembelajaran kewirausahaan 

pokok pembahasan produksi ikan konsumsi peserta didik kelas XI SMA 

YPI Bandung. 

2. Pembinaaan karakter kewirausahaan di Gugus depan 03021-03022 

pangkalan SMA YPI Bandung. 

3. Karakter kewirausahaan peserta didik kelas XI SMA YPI Bandung. 

4. Pengaruh pembinaan karakter kewirausahaan melalui pembelajaran 

kewirausahaan pokok bahasan produksi ikan konsumsi peserta didik kelas 

XI SMA YPI Bandung. 

5. Pengaruh pembinaan karakter kewirausahaan dalam ekstrakurikuler wajib 

kepramukaan di Gugus depan 03021-03022 pangkalan SMA YPI Bandung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dengan judul pengaruh pembelajaran kewiausahaan dan 

ekstrakurikuler wajib kepramukaan terhadap karakter kewirausahaan peserta didik 

dijelaskan sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Apabila dapat diterima kebenarannya, penelitian yang dilakukan peneliti 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi penguatan teori yang sudah ada dalam ilmu 

pendidikan, keguruan, dan dapat menjadi salah satu sumber informasi, sumber 

pengetahuan, bahan kepustakaan atau bahan penelitian dan menambah khasanah 

pustaka kependidikan. 

1.5.2 Manfaat praktis  

Manfaat yang diterima untuk semua pihak terkait yaitu sebagai bahan kajian 

bagi sekolah kepramukaan sebagai metode untuk medorong proses belajar 

mengajar agar lebih efektif dan optimal dalam bentuk pembelajaran dan 

ekstrakurikuler wajib, dan menjadi informasi bagi para pemegang kebijakan dalam 

dunia pendidikan. 

1.6 Definisi Operasional 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa (2001, h. 854) pengaruh merupakan daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu (orang dan benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau permintaan seseorang.  
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2. Pembelajaran  

Pembelajaran menurut Komalasari (2013, h. 3) adalah suatu sistem atau proses 

membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien. 

3. Ekstrakurikuler 

Menurut Permendikbud RI No 63 (2014, h. 4) ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pendidikan yang dilakukan peserta didik dengan di luar jam belajar kurikulum standar. 

Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar pesera didik dapat mengembangkan 

kepribadian, minat, dan kemampuannya diberbagai bidang di luar bidang akademik.  

4. Kepramukaan 

Tertulis dalam Surat Keputusan Kwarnas Tahun 2001 No. 231 tentang 

kepramukaan sebagai berikut. 

Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di 

luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, 

sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan 

Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran 

akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. 

 

5. Karakter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, h. 623) karakter merupakan 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang  dengan 

yang lain. Oleh karena itu, karakter merupakan nilai yang menarik, baik yang ada 

dalam diri dan diperlihatkan dalam perilaku. 
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6. Kewirausahaan 

 Menurut Suherman (2011, h. 65) kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai 

sifat keutamaan, kegagahan, keberanian atau ketauladanan dalam melakukan 

kegiatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik melalui pembuatan atau 

penambahan manfaat dari sesuatu guna dijual dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. 

 


