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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sikap hemat merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian dan mempertimbangkan kebutuhan yang akan datang. Sikap hemat 

sangat penting bagi siswa, karena untuk mencapai kebahagiaan tidak hanya 

memerlukan intelegensi yang tinggi namun juga sikap dan perilaku kita di 

dalam mengatur keuangan atau perekonomian kita.
1
 

Sikap hemat yang tertanam di dalam diri akan membawa ke dalam 

kebahagiaan dikarenakan terbiasahidup dengan sederhana seperti ungkapan 

yang menyebutkan “Hiduplah sederhana agar engkau bahagia”.
2
 Ungkapan 

tersebut memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya hidup hemat akan 

membawa kepada kebahagiaan dan salah satu cara untuk bisa bersikap hemat 

adalah dengan tidak melakukan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan 

melakukan pengaturan dalam pengeluaran uang, sebagaimana firman Allah 

dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi sebagai berikut: 

              

Artinya : dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian.
3
 

 

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa Islam mengajarkan tentang 

cara bersikap hemat dengan benar, karena dengan bersikap hemat merupakan 
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salah satu cara untuk mencapai kebahagaian hidup, seperti yang ungkapan 

yang menyebutkan bahwa kebahagiaan hiduplah sederhana dan pandai 

mengatur pengeluaran uang. 

Sikap hemat merupakan salah satu hal yang pentingyang bertujuan 

untuk selalu mengupayakan memiliki dana cadangan untuk hal-hal diluar 

perkiraan. Sikap hemat dapat dilakukan dengan membiasakan perbuatan 

sebagai berikut: 

1. Membiasakan menyimpan 

2. Jangan mau berhutang 

3. Membiasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran 

4. Mempertimbangkan apa yang akan dibeli dengan teliti. 

5. Mempertimbangkan masa depan.
4
 

Sikap hemat siswa salah satunya bisa dipengaruhi oleh pemahaman 

siswa pada materi perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi pada mata 

pelajaran ekonomi yang diajarkan oleh guru. Materi perilaku konsumen dalam 

kegiatan konsumsi merupakan perilaku konsumsi yang didasarkan atas prinsip 

kehatian-hatian dan sederhana dalam melakukan tindakan ekonomi. 

Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran tentang perilaku konsumen dalam 

kegiatan konsumsi dapat mempengaruhi sikap hemat siswa, sebagaimana yang 

termuat dalam Rudianto yang menyatakan bahwa perilaku konsumen dalam 

kegiatan konsumsi berkaitan dengan sikap hemat dan bersahaja dalam perilaku 

konsumsi.
5
 Murniatiningsih menyatakan bahwa pemahaman siswa terhadap 

konsep-konsep dasar ekonomi yang semakin baik, maka akan dapat 
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memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumsi yang positif contohnya 

seperti bersikap hemat. Siswa yang memiliki pemahaman yang baik pada 

materi perilaku konsumen maka akan mempengaruhi sikap hematnya dalam 

kegiatan konsumsi.
6
 

Keharusan akan perlunya pemahaman dalam belajar menjadi kondisi 

yang mutlak harus terpenuhi dalam teori kognitif. Menurut teori kognitif yang 

dikemukakan oleh Bloon tipe hasil belajar yang termasuk dalam aspek 

kognitif meliputi enam aspek yaitu pengetahuan hafalan, pemahaman, 

penerapan aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
7
 Dengan demikian 

pemahaman siswa dari materi perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi 

yang berlangsung merupakan salah satu bentuk pencapaian kegiatan 

pembelajaran dan siswa yang dikatakan belajar apabila telah memahami 

keseluruhan persoalan secara mendalam. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis di SMAN I Kampar 

Timur yang mana siswa di sekolah tersebut telah melakukan proses 

pembelajaran ekonomi, khususnya pada materi perilaku konsumen dalam 

kegiatan konsumsi, sehingga siswa telah paham dengan materi perilaku 

konsumen dalam kegiatan konsumsi yang telah diajarkan, terbukti dari nilai 

siswa pada materi perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi yang rata-rata 

di atas KKM yaitu sebesar 78, hanya saja sikap hemat siswa belum terlihat 

maksimal, itu terlihat dari gejala-gejala sebagai beikut: 
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1. Masih ada siswa yang boros dalam membelanjakan uang saku yang 

diberikan orang tua. 

2. Masih ada siswa yang selalu menghabiskan uang saku yang diberikan 

orang tua tanpa menyisihkannya. 

3. Masih banyak siswa yang membelanjakan uang saku tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan untuk fasilitas belajar. 

4. Masih ada siswa yang tidak menyisihkan uang saku untuk kebutuhan yang 

mendadak. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut dalam sebuah judul penelitian tentang Pengaruh 

Pemahaman Materi perilaku konsumen dalam Kegiatan Konsumsi 

terhadap Sikap Hemat Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri I Kampar Timur. 

B. Penegesan Istilah 

1. Sikap Hemat 

Menurut Sapritati, sikap hemat adalah perbuatan yang ditunjukkan 

oleh siswa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kehati-hatian 

dan mempertimbangkan kebutuhan yang akan datang.
8
 

Sementara menurut Dani Saputra, sikap hemat adalah sikap berhati-

hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, 

atau waktu dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial masyarakat sebagai 

sarana hidup agar berfungsi memenuhi kebutuhan sebagai bangsa yang 
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sedang membangun, tidak bersikap boros berarti bahwa dalam memenuhi 

keperluan.
9
 

Jadi, sikap hemat adalah sikap kehati-hatian dalam menggunakan 

dan membelanjakan sesuatu, baik dalam bentuk uang, barang, tenaga 

pikiran dan waktu guna memenuhi kebutuhan. 

2. Pemahaman 

Winkel mengemukakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan 

untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.
10

 

Sementara, menurut Djaali pemahaman adalah kemampuan untuk 

menginterprestasikan atau mengulang informasi dengan menggunakan 

basa sendri.
11

 

Jadi, pemahaman yang dimaksud adalah kemampuan siswa dalam 

menangkap makna dari materi pelajaran tentang perilaku konsumsi dalam 

kegiatan konsumsi pada mata pelajaran ekonomi. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi 

masalah dalam penlitian ini yaitu: 

a. Bagaimana pengaruh pemahaman materi perilaku konsumen dalam 

kegiatan konsumsi 

b. Bagaimana sikap hemat siswa  
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c. Apa saja faktor yang mempengaruhi sikap hemat siswa  

d. Apakah ada pengaruh pemahaman materi perilaku konsumen dalam 

kegiatan konsumsi terhadap sikap hemat siswa. 

2. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang 

pengaruh pemahaman materi perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi 

terhadap sikap hemat siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri I Kampar Timur. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan pemahaman materi 

perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi terhadap sikap hemat siswa 

pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri I Kampar 

Timur? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemahaman materi perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi pada 

mata pelajaran ekonomi terhadap sikap hemat siswa kelas X di Sekolah 

Menengah Atas Negeri I Kampar Timur. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi siswa, diharapkan dengan adanya penelitian siswa dapat 

memahami pentingnya sikap hemat dengan cara memahami materi 

perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi yang diberikan guru. 

b. Bagi guru mata pelajaran ekonomi, dapat dijadikan informasi dalam 

meningatkan sikap hemat siswa, khususnya berkaitan dengan materi 

perilaku konsumen dan kegiatan konsumsi 

c. Bagi penulis, untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan 

Program Studi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 


