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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Karakter tanggung jawab merupakan karakter yang sangat penting

dalam kehidupan sehari-hari karena setiap tindakan yang kita lakukan harus

dengan rasa tanggung jawab. Karakter tanggung jawab merupakan salah satu

karakter yang dikembangkan di dalam lingkungan pendidikan.

Karakter tanggung jawab merupakan salah satu karakter yang dibentuk

melalui pembelajaran ekonomi. Menurut Hasan yang dikutip oleh Ratri

Rahayu mengatakan bahwa karakter tanggung jawab adalah sikap dan perilaku

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya

dilakukan, terhadap diri sendiri, Masyarakat, lingkungan (alam sosial dan

budaya) negara dan tuhan yang maha esa.1 Dalam pembelajaran ekonomi

karakter tanggung jawab dapat diterapkan melalui pemberian tugas oleh guru

sehingga siswa dapat bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan teliti

dan tepat waktu.

Firman Allah SWT dalam surat Al muddassir ayat 38 tentang tanggung

jawab adalah sebagai berikut :

     
Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah

dilakukannya” 2

1 Ratri Rahayu, “Peningkatan Karakter Tanggung Jawab Siswa SD Melalui Penilaian
Produk Pada Pembelajaran Mind Mapping “, Jurnal Konseling GUSJIGANG Vol. 2 No. 1
(Januari-Juni 2016) Print ISSN 2460-1187, Online ISSN 2503-281X) , h. 98

2Al-Quran Dan Terjemah, QS. Al Mudassir Ayat 38
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Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa apapun yang

dilakukan seseorang pasti memerlukan pertanggung jawaban. Dengan

demikian apapun keputusan yang dibuat harus memiliki pertimbangan yang

mendalam karena kedepannya akan dipertanggung jawabkan. Berdasarkan

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakter tanggung jawab adalah

sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya

berdasarkan pada nilai yang berlaku dimasyarakat. Karakter tanggung jawab

yang dimaksud penulis adalah pada siswa, yaitu sikap atau perilaku siswa

untuk melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan pada ketentuan yang

berlaku di sekolah.

Menurut Agus Zaenal dalam bukunya mengemukakan indikator dari

karakter tanggung jawab dalam pendidikan, yaitu:

1. Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik

2. Bertanggung jawab atas setiap perbuatan

3. Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

4. Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama.3

Karakter tanggung jawab dalam diri siswa dapat timbul dengan adanya

sikap spiritual yang bagus dalam diri siswa, karena dengan memiliki

kecerdasan spiritual yang baik siswa tahu cara menghargai kehidupan dan

memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan hidupnya.

Seseorang yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi akan tampak

baik dari segi fisik maupun psikologisnya. 7 nilai kecerdasan spiritual yang

3Agus Zaenal Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah, (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), h. 43
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memiliki ciri-ciri sebagai berikut jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama,

adil, visioner dan peduli.4

Membangun kecerdasan spiritual dan sosial peserta didik merupakan

hal yang paling krusial dalam implementasi kurikulum 2013. Dikatakan

demikian, karena kecerdasan spiritual dan sosial merupakan bagian mendasar

bagi kompetensi inti (KI-1 dan KI-2), yang harus direalisasikan dalam setiap

pribadi peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan tema kurikulum 2013, yakni

menghasilkan lulusan yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif atau

berkarakter, melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan secara

integrative.5

Menurut Pamugari, dalam buku anak masa depan dengan multi

intellgensi yang dikutip oleh Yudrik Jahja bahwa kecerdasan spiritual adalah

anak dengan paradigma menanamkan keimanan dan kesadaran rohani.6

Kecerdasan spiritual merupakan sumber yang mengilhami dan melambungkan

semangat seseorang dengan mengikatkan diri pada nilai-nilai kebenaran tanpa

batas waktu .

Kecerdasan spiritual ini siswa tidak hanya pada tataran pada ibadah

saja. Tetapi siswa dilatih untuk melaksanakan dan menerapkan pelajaran

agama dalam sikap sehari-hari. Siswa setiap hari dilatih untuk berdoa,

bersyukur, menunjukkan tanggung jawab, rasa toleransi, disiplin dan lainnya.

4Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual
Esq, (Jakarta: Agra, 2010), h. 110-111

5 E. Mulyasa, Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013,(Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2015), h.103

6 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan , (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), h.406
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Seseorang bisa saja dikatakan sukses dengan mempunyai kecerdasan IQ

atau pengetahuan yang tinggi tapi jika tidak dibarengi dengan SQ atau

kecerdasan spiritual maka hidupnya tidak akan merasa tenang. Karakteristik

orang-orang yang cerdas spiritual adalah berbuat baik, menolong, berempati,

memaafkan, memiliki kebahagiaan, memiliki sense of humor yang baik, dan

merasa memikul misi mulia dalam hidupnya.7

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Perhentian Raja, kecerdasan spiritual yang dimiliki siswa

seperti, sebelum memulai pembelajaran diawali dengan berdoa, bersikap baik

dalam belajar dengan tetap tenang dalam proses pembelajaran. Namun penulis

melihat tanggung jawab siswa masih rendah dapat dilihat dari gejala-gejala

sebagai berikut:

1. Masih terdapat siswa yang kurang berpartisipasi dalam melaksanakan

tugas kelompok yang diberikan oleh guru ekonomi

2. Masih ada siswa yang tidak bersedia menerima hukuman dari guru

ekonomi karena tidak mengerjakan tugas

3. Masih ada siswa yang tidak menghargai pendapat siswa lain pada saat

diskusi belajar ekonomi.

4. Masih ada siswa yang tidak memelihara kebersihan saat belajar ekonomi

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan penulis diatas, penulis ingin

mengetahui dan membuktikan melalui penelitian ini, apakah ada hubungan

kecerdasan spiritual dengan karakter tanggung jawab siswa. Maka penulis

7 Ridho Nurul Fikri, “Pengaruh Pembentukan Karakter Dengan Kecerdasan Spiritual Di
Sma Negeri 22 Palembang”, Jurnal Intelektualita, Vol.5, Nomor 1, Juni 2016, h. 113



5

tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “Hubungan

Kecerdasan Spiritual dengan Karakter Tanggung Jawab Siswa pada

Mata Pelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian

Raja ”

B. Penegasan  Istilah

Menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka

penulis perlu menjelaskan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian

tersebut adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Karakter tanggung jawab

Menurut Mulyasa karakter tanggung jawab merupakan tuntutan

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sehingga seorang yang

bertanggung jawab akan berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya

dengan baik.8

Sementara menurut Retno Listyarti karakter tanggung jawab adalah

sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya,

yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya maupun orang lain dan

lingkungan sekitarnya.9

Berdasarkan pendapat para ahli diatas karakter tanggung jawab

yang dimaksud penulis adalah pada siswa, yaitu sikap atau perilaku siswa

untuk melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan pada ketentuan

yang berlaku di sekolah pada mata pelajaran ekonomi.

8 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h.105
9 Retno Listyari, Op.Cit, 2012 h. 8
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2. Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual menurut Zohar dan Marshall yang dikutip

oleh Debora Simanjorang adalah kecerdasan untuk menghadapi dan

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih

luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.10

Sementara menurut Toto Tasmara kecerdasan spiritual adalah

kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik buruk

dan rasa moral dalam caranya menenmpatkan diri dalam pergaulan.11

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan kecerdasan

spiritual adalah kecerdasan yang berasal dari dalam hati, serta kemapuan

dalam mengatur diri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dan

melihat makna yang terkandung dalamnya, serta motivasi dalam proses

berpikir dalam pengambilan suatu keputusan.

10Debora Simanjorang dan Friska Sipayung, “Pengaruh Kecerdasan Intelektual,
Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Sikap Etis Mahasiswa Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara”, Jurnal Ekonom, Vol 15, No 2, April 2012, h.79

11Toto Tasmara, “Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelliegence)” (Jakarta :
Geema Insani Press, 2001), h,23
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis identifikasikan

permasalan-permasalahan yang muncul sebagai berikut:

a. Karakter Tanggung Jawab siswa belum baik

b. Kecerdasan spiritual belum berpengaruh dengan baik terhadap karakter

tanggung jawab siswa.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi

permasalahan hubungan kecerdasan spiritual dengan karakter tanggung

jawab siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Perhentian Raja.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah Seberapa Besar Hubungan Kecerdasan Spiritual

dengan Karakter Tanggung Jawab Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kecerdasan

Spiritual Dengan karakter Tanggung Jawab Siswa Pada Mata Pelajaran

Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja.
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Siswa

Siswa dapat menjadikan penelitian ini untuk meningkatkan rasa

tanggung jawab untuk mengembangkan kecerdasan spiritual siswa

dalam proses pembelajaran ekonomi dikelas.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk

menerapkan pembelajaran ekonomi sebagai membentuk rasa tanggung

jawab siswa sehingga kecerdasan spiritual pada diri siswa meningkat.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan kajian penelitian

serta memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana

pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan

Kasim Riau Pekanbaru.


