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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia dan negara – negara lain sedang memasuki era perdagangan 

bebas. Tahun 2002 negara – negara di kawasan Asia Tenggara memasuki era 

perdagangan bebas, yang akan di perluas lagi untuk kawasan Asia Pasifik pada 

2010, dan melalui mekanisme WTO dunia akan disatukan pada 2020. 

(Winarnigsih 2006, 11). Perdagangan bebas akan memberikan pengaruh yang 

besar pada kehidupan setiap warga negara. Pertukaran teknologi, budaya dan hal 

lainnya akan sangat mudah terjadi. Oleh karena itu bangsa Indonesia perlu 

mempersiapkan diri dalam menghadapi era perdagangan bebas ini. Persiapan 

menghadapi perdagangan bebas perlu dilakukan mulai dari generasi muda.  

Pendidikan harus dapat mempersiapkan generasi muda yang mampu 

bersaing dengan negara lain untuk mengelola perekonomian Indonesia. 

Mempersiapkan generasi muda dapat dilakukan dalam lingkup sekolah melalui 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan membantu siswa untuk memiliki 

keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dan 

perkembangan zaman.  

Ada banyak sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat 

dikembangkan dalam diri siswa. Untuk menghadapi era perdagangan bebas ini 

sikap kewirausahaan merupakan sikap yang perlu dikembangkan. Adanya sikap 

kewirausahaan akan mengembangkan karakter siswa yang mau  menggunakan 

keterampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk masa depannya. 
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Adanya sikap kewirausahaan akan membentuk siswa yang mampu menciptakan 

lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Memberikan bekal kemampuan 

kecerdasan dasar emosional. Mempersiapkan siswa untuk memiliki jiwa dan 

semangat wirausaha dan mampu tampil berprestasi di manapun bekerja dan 

mampu beradaptasi menghadapi perubahan di masyarakat (Winarnigsih 2006). 

Sikap kewirausahaan yang penting ini, belum dikembangkan di sekolah 

Lentera Harapan Curug Tangerang. Berdasarkan hasil pengamatan pada penelitian 

pendahuluan, belum ada mata pelajaran atau  materi pembelajaran yang 

dikembangkan di mana sikap kewirausahaan sebagai salah satu tujuan 

pembelajarannya. Padahal pengembangan sikap kewirausahaan dapat dilakukan 

melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dirancang dengan 

pemilihan model pembelajaran yang tepat sehingga sikap kewirausahaan dapat 

dikembangkan dalam diri siswa.  

Adanya sikap kewirausahaan akan membentuk karakter generasi muda 

yang mampu menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas. Pengembangan 

karakter juga sangat dibutuhkan dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan 

bebas. Karakter bangsa perlu dikembangkan dalam menghadapi budaya luar 

semakin mudah masuk ke dalam Indonesia. Oleh karena itu melalui pendidikan, 

karakter bangsa dapat ditanamkan dalam diri siswa.  

Pedoman pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 mengidentifikasi 18  macam nilai- 

nilai yang perlu dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa 

salah satunya adalah sikap tanggung jawab (Prayitno dan Widyantini 2011). Sikap 

tanggung jawab diperlukan seseorang untuk melaksanakan tugas dan 
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kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa 

(Masjid, 2014, 167). Melalui tanggung jawab seseorang akan menyadari 

peranannya dalam lingkungannya. Sikap tanggung jawab perlu ditekankan dalam 

proses pembelajaran.  

Pada kurikulum 2013 sikap tanggung jawab tetap menjadi sikap yang 

perlu dikembangkan. Sikap tanggung jawab menjadi sikap yang termasuk dalam 

sikap sosial. Sikap tanggung jawab merupakan sikap yang penting untuk 

diajarkan. Pendidikan tentang tanggung jawab harus diberikan secara konkret, 

melalui kejadian yang nyata dialami anak. Bertanggung jawab harus diajarkan 

sejak dini, karena jika tidak maka akan menjadi bibit kejahatan ketika anak 

berusia dewasa. Banyak tindak kejahatan terjadi karena si pelaku tidak bisa 

bertanggung jawab. Sebut saja korupsi contoh nyata seseorang yang tidak bisa 

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya (Magdalena 2011).  

Mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di 

SMA Lentera Harapan Curug disusun dengan harapan dapat mengembangkan 

sikap kewirausahaan dan sikap tanggung jawab pada siswa. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala sekolah SMA Lentera Curug sikap kewirausahaan dan 

sikap tanggung jawab dianggap penting dan sesuai dengan materi – materi pada 

mata pelajaran Muatan Lokal. Melalui pelajaran ini sekolah berharap siswa lebih 

bisa belajar berwirausaha dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka 

lakukan.  

Materi di dalam mata pelajaran muatan lokal PLH disusun oleh guru mata 

pelajaran sendiri. Berdasarkan hasil wawancara diketahui guru mata pelajaran 
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muatan lokal sering mengalami kesulitan dalam merancang materi pembelajaran 

yang akan diajarkan. Kesulitan merancang materi sangat mempengaruhi 

penguasaan konsep siswa. Siswa akan sulit menguasai konsep pada mata 

pelajaran ini karena materi yang diajarkan belum benar – benar memiliki konsep 

yang utuh.  

Materi yang belum memiliki konsep untuk mempengaruhi pembelajaran 

yang terjadi di kelas. Guru seringkali kesulitan dalam menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang hendak diajarkan. Ada banyak 

model pembelajaran yang dapat digunakan namun perlu disesuaikan dengan 

kompetensi yang diharapkan. Pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup 

penting untuk memilih model yang dapat mengajarkan konsep sekaligus 

mengajarkan praktik.  

Pemilihan model pembelajaran merupakan aspek penting dalam 

pembelajaran. Guru perlu menganalisis dan mengevaluasi apakah model 

pembelajaran yang digunakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ada 

banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. 

Ketepatan model pembelajaran akan menentukan pencapaian dari tujuan 

pembelajaran (Djamarah 2005, 229 ). Salah satu model pembelajaran yang umum 

dan telah lama digunakan adalah model pembelajaran instruksi langsung.  

Model pembelajaran instruksi langsung telah dikembangkan oleh para ahli 

psikologis tingkah laku sejak tahun 1960 an. Model ini membantu siswa untuk 

belajar sesuai dengan langkah – langkah yang telah diberikan kepada guru (Luke 

2014). Perkembangan model pembelajaran instruksi langsung telah sangat 

berkembang hingga sekarang.  Model pembelajaran instruksi langsung bukanlah 
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model yang hanya sekedar memberikan instruksi. Guru perlu lebih menganalisis 

tahapan dalam  model pembelajaran langsung, sehingga penggunaaanya dapat 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran.  

Model pembelajaran langsung  dapat membantu siswa dalam mempelajari 

keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah 

demi selangkah (Setiawan, Fitrajaya dan Mardiyanti 2010, 8). Model ini menjadi 

model yang dapat meningkatkan keterampilan siswa, karena siswa langsung 

mempraktikan konsep dan keterampilan yang diajarkan kepadanya. Pada 

penerapan model ini siswa juga akan mengembangkan sikap – sikap yang dapat 

diamati dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan masalah yang terjadi pada mata pelajaran Muatan Lokal 

Pendidikan Lingkungan Hidup maka perlu adanya penelitian yang dapat menjadi 

bahan pertimbangan, panduan, atau contoh bagi guru dalam mengajar mata 

pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup. Penelitian yang dapat 

menjelaskan bagaimana penerapan pembelajaran dengan model instruksi langsung 

yang digunakan pada mata pelajaran ini. Selain itu juga perlu ada materi ajar 

(modul)  yang dapat dirancang untuk meningkatkan kompetensi yang diharapkan 

pada mata pelajaran ini.   

Pada mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup ada tiga 

kompetensi yang diharapkan sekolah dapat tercapai yaitu sikap kewirausahaan, 

sikap tanggung jawab, dan penguasaan konsep. Untuk mencapai kompetensi yang 

diharapakan maka perlu adanya model serta contoh penerapan yang dapat 

membuktikan adanya peningkatan dari kompetensi yang diharapkan. Mata 

pelajaran muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup perlu diajarkan dengan  
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model pembelajaran yang dapat meningkatkan sikap, keterampilan, dan 

penguasaan materi siswa.  

Model instruksi langsung telah terbukti memiliki manfaat untuk 

meningkatkan kemampuan keterampilan dan penguasaan materi siswa. Model 

instruksi langsung dari Joyce, Weil, dan Calhoun tahun 2011 menjadi salah satu 

teori model pembelajaran instruksi langsung yang baku dan dapat 

diimplementasikan di kelas. Model ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

melakukan praktik – praktik kelompok dan mandiri. Berdasarkan pemaparan latar 

belakang maka penelitian ini akan membahas mengenai penerapan pembelajaran 

model instruksi langsung dari Joyce, Weil, dan Calhoun tahun 2011 untuk dapat 

meningkatkan sikap kewirausahaan, sikap tanggung jawab, dan penguasaan 

konsep siswa pada mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup di 

SMA Lentera Harapan Curug Tangerang. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Apakah pembelajaran dengan model instruksi langsung dapat meningkatkan 

sikap kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Curug pada mata pelajaran 

muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup? 

2) Bagaimanakah sikap tanggung jawab siswa SMA Lentera Harapan Curug 

setelah mengikuti pembelajaran muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup 

dengan mengunakan pembelajaran model instruksi langsung?  
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3) Apakah pembelajaran model instruksi langsung dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa SMA Lentera Harapan Curug pada mata pelajaran 

muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan dan rumusan penelitian tersebut diatas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:  

1) Menganalisis peningkatan sikap kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan 

Curug pada mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup 

sebelum dan sesudah pembelajaran dengan model instruksi langsung.  

2)  Mendeskripiskan sikap tanggung jawab siswa SMA Lentera Harapan Curug 

pada mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup dengan 

pembelajaran dengan model instruksi langsung. 

3) Menganalisis peningkatan penguasaan konsep siswa SMA Lentera Harapan 

Curug pada mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup 

sebelum dan sesudah pembelajaran dengan model instruksi langsung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi guru di SMA Lentera Harapan Curug penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan masukan untuk mendesain materi pembelajaran muatan lokal 

Pendidikan Lingkungan Hidup. 
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2) Bagi dunia akademis penelitian ada dua manfaat yang bisa didapatkan. 

Pertama, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dalam 

mengembangkan pembelajaran muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup 

dengan pembelajaran model instruksi langsung. Kedua, hasil penelitian ini 

dapat menambah dan memperkaya kepustakaan pendidikan khususnya tentang 

penerapan pembelajaran model instruksi langsung terhadap sikap dan 

penguasaan konsep siswa.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tesis ini dari Bab I pendahuluan, Bab II  landasan 

teori, Bab III metode penelitian, Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, dan Bab 

V kesimpulan dan saran.  

Dalam Bab I akan diterangkan mengenai  latar belakang permasalahan 

yang melatarbelakangi pelaksanaan penelitian  ini. Bab ini juga akan menguraikan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional 

tiap variabel dalam penelitian. Pada Bab ini juga dapat dilihat sistematika 

penulisan laporan penelitian ini. 

Bab II dijelaskan mengenai landasan teori yang melatarbelakangi 

diadakannya penelitian ini. Tinjauan pustaka mengenai pembelajaran dengan 

model instruksi langsung. Pengertian sikap kewirausahaan dan indikatornya. 

Pengertian  sikap tanggung jawab dan indikatornya. Teori mengenai penguasaan 

konsep dan indikatornya. Penjelasan mengenai mata pelajaran muatan lokal 

Pendidikan Lingkungan Hidup. Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. 

Kerangka penelitian dan hipotesis penelitian juga tertuang dalam bab ini.  
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Bab III dipaparkan metode penelitian yang digunakan dan desain 

penelitian. Subjek penelitian yaitu siswa kelas X SMA Lentera Harapan Curug. 

Prosedur penelitian dan penjabaran instrumen penelitian juga dipaparkan di Bab 

III ini.  

Bab IV dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. 

Pembahasan akan menjawab pertanyaan penelitian yang didasarkan pada hasil 

temuan – temuan dan data – data akurat hasil penelitian. Kemudian hasil ini akan 

dianalisis sesuai dengan landasan teori di Bab II.  

Bab V dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapat selama melakukan 

penelitian. Pada Bab ini juga ada penjelasan mengenai keterbatasan penelitian 

yang mempengaruhi kesimpulan penelitian. Kemudian dari kesimpulan – 

kesimpulan tersebut diungkapkan saran – saran untuk penelitian selanjutnya.  

  




