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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Hakekat Pemahaman  Materi Tabungan 

a. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman menurut Sadiman adalah kemampuan seseorang 

dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan 

sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah 

diterimanya.
11

 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah 

sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.
12

 

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman adalah bagaiman 

aseseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, 

memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, 

diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami di antara fakta-fakta 

atau konsep.
13

 

Pemahaman (Comprehension) adalah mengusai sesuatu dengan 

pikiran, karena itu belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan 

filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga 

menyebabkan siswa dapat memahami suatu situasi.
14

 

                                                           
11

Arif Sukadi Sadiman, Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar. Cet.1 : (Jakarta: 

Mediyatama Sarana Perkasa, 1946). hlm.109 
12

Amran YS Chaniago. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. (Bandung: Pustaka Setia, 

2002), hlm.427-428 
13

Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.  (Jakarta : Bumi Aksara, 2009). 

hlm,118  
14

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2009, h.42-43 
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Menurut Benyamin S.Bloom pemahaman adalah kemampuan 

untuk menginterprestasi atau mengulang informasi dengan menggunakan 

bahasa sendiri.
15

 

Menurut Nana Sudjana, pemahaman termasuk salah satu ranah 

kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar, pemahaman adalah tipe hasil 

belajar lebih tinggi daripada pengetahuan, misalnya menjelaskan dengan 

susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, 

memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru, atau menggunakan 

petunjuk penerapan pada kasus lain.
16

 Hasil belajar dapat diketahui dari 

tes, tes hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu tes 

formatif (Ulangan harian), tes sumatif (ujian semester), tes diagnostic dan 

tes penempatan.
17

  

Berdasarkan teori yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak 

dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali 

situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam diri orang lain. 

b. Macam-Macam Pemahaman  

Pemahaman dapat dibagi menjadi  tiga, yaitu: 

1) Menerjemahkan  

Pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan bahasa 

satu kebahasa lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi 

suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. 

                                                           
15

 Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h. 77 
16

Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008, h. 24 
17

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, h. 66-67 
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2) Menginterpretasikan  

Menginterpretasikan lebih dari pada menerjemahkan, 

menginterpretasikan adalah kemampuan untuk mengenal dan 

memahami ide utama suatu komunikasi. 

3) Mengekstrapolasi 

Sedikit berbeda dengan menerjemahkan dan menafsirkan, 

tetapi lebih tinggi sifatnya ia menuntut kemampuan intelektual yang 

lebih tinggi.
18

 

Terdapat tiga jenis pemahaman mencakup : 

1) Menerjemahkan 

Suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat 

mengkomunikasikan ke dalam bahasa lain, istilah lain atau menjadi 

bentuk lain. 

2) Menginterpretasikan 

Merupakan perilaku yang melibatkan komunikasi, sebagai 

konfigurasi pemahaman ide yang memungkinkan memerlukan 

penataan kembali ide-ide ke dalam konfigurasi baru dalam pikiran 

individu. 

3) Mengekstrapolasi 

Perilaku ekstrapolasi mencakup pemikiran atau prediksi yang 

dilandasi oleh pemahaman kecendrungan atau kondisi yang dijelaskan 

dalam komunikasi. Situasi ini memungkinkan melibatkan pembuatan 

                                                           
18

 Annurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 107 
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kesimpulan sehubungan dengan implikasi, konsekuensi, akibat dan 

efek sesuai kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi.
19

 

Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan ke dalam tiga bentuk, 

yaitu menerjemahkan (translation), menginterprestasi (interpretation), dan 

mengekstrapolasi (extrapolation).
20

 

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa pemahaman 

terbagi ke dalam tiga macam yaitu menerjemahkan, menginterpretasikan, 

dan mengekstrapolasi.  

c. Pengertian Tabungan 

Menabung berasal dari kata tabungan. Tabungan merupakan 

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

tertentu yang disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro 

atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.
21

  

Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak 

dibelanjakan.
22

 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.
23

 

                                                           
19

 Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, h. 

44-45 
20

 Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, 

h.123 
21

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, Bandung:Alfabeta .,hlm.74 
22

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah(Jakarta: Grafindo) ,hlm.51 
23

 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Yogyakarta :Ekonisia,2004),hlm.40 
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Tabungan adalah bagian dari pendapatan konsumen yang tidak 

dibelanjakan atau digunakan untuk konsumsi.
24

  

Berdasarkan teori yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

tabungan merupakan sisa dari pendapatan yang telah digunakan untuk 

berbagai macam pengeluaran atau kebutuhan konsumsi. 

2. Materi Tabungan  

Materi  adalah bahan yang dipikirkan, dibicarakan, dibahas, dan 

diujikan dalam kegiatan belajar siswa.
25

 Materi adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
26

 Materi  merupakan 

inti dari proses mengajar, karena guru tidak akan sempurna mengajar jika 

tidak mempunyai persiapan materi atau tidak mengusai pesan-pesan yang 

akan ditransfer kepada peserta didik.
27  

Menurut National Center for Vocational Education Research Ltd 

ada tiga pengertian materi dalam pembelajaran pembelajaran yaitu:  

a. Merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/ instruktur 

untuk perencanaan dan penelaah inplementasi pembelajaran 

b. Segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ instruktur 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

                                                           
24

 Nopirin, Pengantar ilmu ekonomi Makro & Mikro,Yogyakarta,.hlm.32 
25

 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013, h. 123 
26

 Nopirin, Op.Cit. h. 29 
27

 Ibid,  h. 33 
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c. Seperangkat substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, 

menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai 

siswa dalam proses pembelajaran.
28

 

Materi tabungan merupakan proses untuk memfasilitasi siswa agar 

memiliki kompetensi berupa pengetahuan tentang materi tabungan, 

memaknai keterampilan dan sikap yang terdapat pada materi tabungan dan 

mengaplikasikan nilai yang terkandung pada materi tabungan yang telah 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
29

 

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa materi pelajaran 

menempati posisi yang sangat penting dari seluruh kurikulum yang harus 

dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran mencapai sasaran. Materi 

yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-

benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Materi tabungan merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata 

pelajaran ekonomi. 

Adapun sub pokok bahasan materi tabungan pada mata pelajaran 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar adalah: 

a. Menjelaskan pengertian tabungan 

b. Menjelaskan fungsi tabungan 

c. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan 

d. Menjelaskan tujuan, dan 

                                                           
28

 Arend,Richard, Learning to Teach,.Yogyakarta :Pustaka Pelajar,.h.54 
29

 Nopirin , Op.Cit. h. 31 
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e. Menjelaskan manfaat tabungan.
30

 

Penulis akan menguraikan tentang materi tabungan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Kampar  yang terdiri atas beberapa sub pokok 

bahasan yang tertera pada buku paket ekonomi kelas X diantaranya 

adalah: 

a) Pengertian tabungan 

Materi tabungan di dalam buku karangan Dra. Hj.Ukwiaty dkk, 

dengan judul Ekonomi 1, ini menjelaskan tentang tabungan merupakan 

simpanan seseorang kepada bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
31

  

Tabungan merupakan simpanan. Sedangkan tabungan menurut 

UU .RI No.10 tahun 1998 adalah simapanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak 

dapat ditarik dengan menggunakan cwk, bilyet, giro, dan atau alat 

kainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
32

  

b) Fungsi Tabungan 

Fungsi tabungan dalam rumus perekonomian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Rumus s = -a+(1-b) Y : 

S : besarnya tabungan (save) 

a : konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan nol 

1 – b : Marginal Prospensity to Save (kecenderungan menabung 

marginal) 

Y : pendapatan nasional 

                                                           
30

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar. 

2016, hlm. 1. 
31

 Sukwiaty. Ekonomi 1.Jakarta :Yudistira ,2009, hlm.214 
32

 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakrta :PT.Raja Grafindo Persad, 2002), hlm.83 
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Kecenderungan menabung marginal (Marginal Prospensity to 

Save) adalah perbandingan antara pertambahan tabungan dengan 

pertambahan pendapatan. Secara rumusan ekonomi dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Rumus MPS= ∆S/∆Yd 

MPS : Marginal Prospensity to Save 

∆S : pertambahan tabungan 

∆Yd : pertambahan pendapatan 

Konsumsi merupakan tindakan pelaku ekonomi, baik individu 

maupun kelompok, dalam menggunakan komoditas berupa barang 

maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, 

pengeluaran konsumsi terbagi menjadi konsumsi pemerintah dan 

konsumsi rumah tangga. Namun dalam pembahasan kali ini kita lebih 

menekankan ada konsumsi rumah tangga, alasannya sebagai berikut. 

Konsumsi rumah tangga memiliki porsi yang blebih besar dalam 

pengeluaran agregat jika dibandingkan dnegan konsumsi pemerintah.  

Konsumsi rumah tangga bersifat endogen, dalam arti besarnya 

konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhinya. Keterkaitan ini akan menghasilkan teori dan model 

ekonomi sendiri untuk konsumsi/Perkembangan masyarakat begitu 

cepat menyebabkan perilaku konsumsi juga berubah cepat sehingga 

pembahasan tentang konsumsi rumah tangga akan tetap relevan. 
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c) Faktor-faktor yang menyebabkan kita menabung 

a. Kekayaan yang telah dimiliki 

Maksudnya orang yang telah memiliki banyak kekayaan 

cenderung tidak mau menabung,berbeda dengan orang yang tidak 

memiliki kekayaan cenderung lebih giat menabung untuk mas 

depan sehingga kecendrungan menabung lebih besar. 

b. Tingkat suku bunga yang berlaku 

Merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tabungan. 

Semakin tinggi tingkat bunga, semakin banyak tabungan dilakukan 

sehingga menabung lebih tinggi. 

c. Sikap hemat 

Sikap hemat mempengaruhi kecenderungan menabung,pada 

masyarakat yang suka berhemat, pengeluaran cenderung rendah, 

sedangkan tingkat menabungnya cukup tinggi. 

d. Kondisi perekonomian 

Jika kondisi perekonomian mengalami banyak 

pengangguran dan tumbuh sangat lambat, masyarakat cenderung 

lebih hati-hati membelanjakan uangnya sehingga kecenderungan 

menabung meningkat. 

e. Distribusi pendapatan 

Distribusi pendapatan juga berpengaruh terhadap tabungan 

dimana bila pendapatan merata bagi semua penduduk, 

kecenderungan menabung rendah karena sebagian besar 

pendapatan telah dibelanjakan. 
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f. Dana pensiun 

Apabila dana pensiun yang diterima para pekerja sangat 

banyak, maka mereka tidak akan terdorong untuk menabung dan 

lebih terdorong untuk membelajakan. Sebaliknya bila dana pensiun 

ini sangat tidak memadahi,para pekerja akan terdorong untuk 

memperbanyak tabungannya sehingga menekan pengeluarannya.
33

 

Faktor yang mempengaruhi besarnya tabungan, yaitu : 

a. Pendapatan yang diterima, semakin banyak pendapatan yang 

diterima maka semakin bertambah pendapatan yang disisihkan 

untuk tabungan. 

b. Hasrat untuk menabung, faktor ini didasarkan atas pertimbangan 

keamanan dari masing-masing individu. 

c. Suku bunga bank, semakin tinggi suku bunga bank maka semakin 

tinggi pula hasrat individu untuk menabung.
34

 

Keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara 

pendapatan, konsumsi dan tabungan memiliki hubungan yang erat 

seperti dinyatakan dalam rumusan berikut. 

Rumus Y = C + S 

Y : Pendapatan 

C : konsumsi 

S : Tabungan 

Marginal Prospensity to Consume (MPC) dan Marginal 

Prospensity to Save (MPS) yang dinyatakan dalam persamaan: 

                                                           
33

 Sukwiaty. Op. Cit.,hlm. 175 
34

 Ibid, h. 162 
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MPS + MPC = 1 

MPC = 1 – MPS atau MPS = 1 – MPC. 

d) Tujuan dan manfaat tabungan 

Tujuan tabungan untuk kita adalah : 

a. Menghemat pengeluaran 

b. Agar dapat mengatur keuangan dengan baik 

c. Memperiapkan hari eok yang lebih baik 

d. Melatih hidup berencana 

e. Ikut serta mengisi pembangunan 

e) Manfaat tabungan: 

a. Dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak 

b. Untuk mencukupi biaya keperluan sekolah 

c. Dapat membeli kebutuhan dalam jumlah besar. 

Menurut Budi Kristanto terdapat 3 manfaat tabungan dalam 

kehidupan sehari-hari yang dapat kita rasakan, yaitu : 

a. Hemat 

b. Cermat 

c. Bijak dalam mengatur keuangan.
35

 

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa dengan memahami nilai didalam materi tabungan 

diharapkan siswa memiliki sikap hemat. Karena pada dasarnya sudah 

dijelaskan bahwa salah satu mamfaat kita menabung adalah memilki 

sikap hemat. 

                                                           
35

Kasmir, Op.Cit ,hlm 85 



 18 

f) Indikator Pemahaman Materi tabungan 

Indikator dari RPP Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar 

sebagai berikut : 

1. Menjelaskan pengertian tabungan 

2. Menjelaskan fungsi tabungan 

3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan 

4. Menjelaskan tujuan, dan 

5. Menjelaskan manfaat tabungan.
36

 

3. Sikap Hemat 

a. Pengertian Sikap Hemat 

Sikap hemat adalah sikap dimana kita tidak membelanjakan 

sesuatu yang begiti penting.
37

 Sikap hemat adalah sikap seseorang 

yang tidak suka menghambur-hamburkan atau mengfoyakan suatu 

barang berharga, contoh uang.
38

 

Sikap hemat adalah suatu prinsip seseorang yang menginginkan 

suatu kebahagiaan dimasa depan nanti dengan merasakan uang yang 

telah di tabung selama beberapa tahun yang nantinya akan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.
39

 

Hemat berarti tidak berlebihan (hidup secara sederhana).
40

 

Sementara itu Sadono Sukirno mendefenisikan sikap berhemat sebagai 

                                                           
36

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar. 

2016, hlm. 1. 
37

 Karisma, 125 Cara Mudah Untuk Berhemat & Menabung.Gudang Penerbit, 2009. 

hlm.53   
38

 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Indonesia,2011.hlm.42 
39

 Karisma , Op.Cit. h. 61 
40

 Abdul Rosyid. Akidah Akhlak Madrasah ibtidaiyah Kelas 2. (Jakarta. PT. Karya Toha. 

2009). hlm.45 
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suatu kegiatan dalam tindakan ekonomi yang selalu menghindari 

pemborosan dengan membeli kebutuhan yang benar-benar 

dibutuhkan.
41

  

Hemat berarti berhati-hati dalam membelanjakan uang, dan 

sebagainya; tidak boros.
42

  

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa sikap hemat adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan secara 

berhati-hati dengan menghindari pemborosan. 

b. Indikator Sikap Hemat 

Menurut Budi Kristanto terdapat 4 ciri sikap hemat dalam 

kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat, yaitu : 

1. Membeli apa yang dibutuhkan 

2. Tidak suka berfoya-foya 

3. Hidup sederhana 

4. Tidak menghamburkan uang.
43

 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan terdapat 2 ciri sikap hemat yang 

dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: 

1. Membeli apa yang dibutuhkan 

2. Menggunakan segala sesuatu secukupnya dan sesuai kebutuhan.
44

 

Menurut Darsono terdapat ciri sikap hemat yang dapat kita lihat 

dalam kehidupan sehari-hari ,yaitu : 

                                                           
41

Sadorno Sukirno, Loc Cit . hlm. 22 
42

 Kamus Bahasa Indonesia,.penerbit:PT.Gramedia Pustaka Utama.hlm.97 
43

 Kasmir , Op.Cit. hlm. 91 
44

 Ibid. hlm. 34 
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1. Membeli apa yang dibutuhkan  

2. Membuat perencanaan sebelum membeli 

3. Pengeluaran lebih kecil dari pada pendapatan.
45

 

Berdasarkan beberapa teori di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa indokator sikap hemat sangatlah bermacam-macam. Dimana 

sikap hemat bisa kita terapkan berdasarkan kebiasaan kita untuk 

membiasakan hidup hemat. 

c. Cara berhemat 

Salah satu cara agar kita memiliki sikap hemat adalah dengan 

membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah 

urutan kebutuhan yang disusun berdasarakn timgkat kepentingan 

kebutuhan.
46

 Tujuan menyusun skala prioritas kebutuhan adalah untuk 

menghindari pengeluaran yang tidak terprogram serta menghemat dana 

yang ada sehingga dapat meningkatka kesejahteraan.
47

 

Sementara itu, sundari mengatakan bahwa kita bisa berhemat 

dengan cara menerapkan pemahaman tabungan atau menabung di 

dalam melakukan kegiatan ekonomi.
48

 

Menurut Martono ada 5 cara hidup hemat yang dapat kita 

lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu : 

                                                           
45

 Ibrahim dan Darsono, Membangun Akidah Akhlak untuk kelas VIII . (Jakarat. PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri. 2009). hlm.43 
46

 Sutarto, dkk. IPS untuk SMP /MTS kelas VII. (Jakarta, CV. Kharisma Mandiri. 2008). 

hlm.183 
47

 Slamet,dkk. IPS untuk Siswa SMP/MTS Kelas VII. (Bandung. Acarya Media Utama. 

2007). hln.94 
48

Sundari , Op.Cit. hlm. 32  
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1. Buat prioritas kebutuhan dan pengeluaran, bedakan mana 

kebutuhan dan keinginan 

2. Boleh menuruti keinginan tapi tetap ada batasnya 

3. Membeli barang yang punya nilai investasi 

4. Tidak terpengaruh pergaulan sosial yang boros / mewah.49
 

 Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maka 

dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya kita bisa berhemat 

melalui dua cara, yaitu : 

a) Membuat Skala prioritas  

b) Menerapkan pengetahuan materi tabungan atau menabung di daalm 

kehidupan sehari-hari.  

d. Manfaat Hemat 

Hemat memiliki banyak manfaat. Diantaranya manfaat hemat 

tersebut adalah : 

1. Dapat mengatur kebutuhan dengan baik 

2. Merasa senang dikemudian hari 

3. Jauh dari sifat sombong, sebab dengan berhemat kita tidak 

membanggakan apa yang kita miliki.
50

 

Sementara menurut Darsono mengatakan manfaat hemat ada tiga 

yaitu : 

1. Orang yang memilik sikap berhemat baik dalam pandangan Allah dan 

manusia. 

                                                           
49

 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta :Ekonisia,2004,hlm.40 
50

 Abdul Rosyid. Op.Cit .hlm.46 
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2. Dengan berhemat berarti manusia telah mensyukuri nikmat Allah. 

3. Sifat berhemat menjauhkan manusia terjerumus ke dalam kehidupan 

yang sesat karena keduniaan.
51

 

Menurut Ma’arat ada 7 manfaat kita hidup hemat,antara laian: 

1. Hidup hemat baik untuk lingkungan 

2. Hidup hemat mengurangi stres 

3. Hidup hemat berarti bersikap peduli dan itu untuk kesehatan jiwa 

4. Hidup hemat membuat fokus pada hal-hal penting 

5. Hidup hemat baik untuk kemanusiaan 

6. Hidup hemat membuat dermawan 

7. Hidup hemat bisa membantu pensiun lebih awal.
52

 

Sementara, didalam buku New Teaching Resource mengatakan 

manfaat hemat ada sepuluh yaitu: 

1. Bisa menyisihkan sebagian uang atau hartanya untuk ditabung. 

2. Tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi keperluan 

hidupnya. 

3. Mendapatkan kemudahan dalam mengatasi kesulitan keuangan. 

4. Hidup dengan tenang dan sejahtera. 

5. Disiplin dalam membelanjakan harta dan uangnya. 

6. Disiplin dan menggunakan waktu. 

7. Tidak membuang-buang harta, waktu, atau tenaga untuk sesuatu yang 

mubazir. 
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8. Terhindar dari sifat boros dan mubazir. 

9. Memiliki sifat teliti dan berhati-hati 

10. Memiliki kehidupan yang teratur.
53

 

Berdasarkan manfaat hemat di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa sikap hemat siswa akan memperoleh manfaat seperti akan merasa 

sangat bahagia dimasa depannya, dapat mengatur kebutuhannya dengan 

baik dan juga terhindar dari sikap boros dan sombong. 

4. Pengaruh Pemahaman Materi Tabungan Terhadap Sikap Hemat 

Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi 

Buku paket economics 1 pada materi tabungan juga menyebutkan 

bahwa siswa bisa mengembangkan budaya bangsa seperti sikap hemat.
54

 

Dengan mempelajari materi tabungan dalam buku Alam S. 

diharapkan siswa memiliki sikap yang terkandung dalam materi, salah 

satunya yaitu sikap hemat.
55

 Dan dalam RPP materi tabungan  terdapat 

karakter bangsa yang diharapkan, yaitu salah satunya hemat.
56

  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap hemat 

juga terdapat pada materi tabungan yang merupakan salah satu materi pada 

mata pelajaran ekonomi. Adapun nilai yang diharapkan dari materi 

tabungan adalah sikap hemat. Materi Tabungan  merupakan salah satu 

materi pada mata pelajaran ekonomi yang bisa dijadikan salah satu wahana 

dan sarana mengajarkan sikap hemat. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

1. Ria Novita Sari, (2015) dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Koperasi 

pada Mata Pelajaran Ekonomi terhadap Nilai Karakter Kerja Sama Siswa 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru”. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran 

koperasi pada mata pelajaran ekonomi terhadap nilai karakter kerja sama 

siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru sebesar 21,9%, 

sedangkan sisanya sebesar 78,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama meneliti tentang karakter 

yang diharapkan pada siswa, namun penelitian ini penulis lebih 

memfokuskan pada pengaruh pemahaman materi tabungan terhadap sikap 

hemat siswa.
57

 

2. Darliani (2012) meneliti tentang Pengaruh kemandirian belajar siswa kelas 

XI pada mata pelajaran ekonomi dalam  implementasi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 001 Kampar Utara. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemandirian belajar siswa kelas X 

kurikulum tingkat satuan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 

001 Kampar Utara dikatakan baik dengan persentase (59,88%), karena ini 

berkisar antara 41 %-60%).
58

 Penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian penulis yaitu sama meneliti tentang karakter yang diharapkan 
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pada siswa, namun penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada sikap 

hemat siswa.
59

 

3. Agus Murharyanti (2014) dengan judul “Jenis-jenis Nilai Karakter pada 

Siswa dalam Pembelajaran Permintaan dan Penawaran pada Mata 

Pelajaran Ekonomi kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 13 

Pekanbaru”. Hasil penelitiannya penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis-

jenis nilai karakter pada siswa dalam pembelajaran permintaan dan 

penawaran pada mata pelajaran ekonomi kelas  X di sekolah menengah atas 

negeri 13 Pekanbaru dapat dikategorikan baik karena hasil observasi 

keseluruhan diperoleh persentasi 67,18%.
60

 Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama meneliti tentang nilai  

karakter yang terdapat pada pokok bahasan pelajaran yang diharapkan pada 

siswa, namun penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pemahaman 

materi tabungan terhadap sikap hemat siswa.
61

 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberi batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini sangat diperlukan 

agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami tulisan ini. Yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah pengaruh pemahaman materi tabungan pada mata 
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pelajaran ekonomi terhadap sikap hemat siswa. Dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel yaitu variabel X adalah  pemahaman materi tabungan dan 

variabel Y adalah sikap hemat siswa pada pelajaran ekonomi. 

1. Indikator sikap hemat siswa dari variabel Y diambil dari teori Budi 

Kristanto,yaitu: 

a. Membeli Apa Yang Dibutuhkan : 

1) Siswa membeli buku pelajaran 

2) Siswa membeli alat-alat tulis 

3) Siswa membeli tas 

4) Siswa membeli sepatu 

b. Tidak Suka Berfoya-Foya :  

1) Siswa tidak boros dalam membelanjakan uang 

2) Siswa menggunakan uang secara hemat 

3) Siswa tidak royal 

c. Hidup Sederhana : 

1) Siswa tidak menggunakan barang yang mewah 

2) Siswa berpenampilan apa adanya 

3) Siswa membawa bekal dari rumah 

4) Siswa tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan 

d. Tidak Menghamburkan Uang : 

1) Siswa  menyisihkan uang jajan untuk menabung 

2) Siswa lebih suka membeli buku pelajaran dari pada assesoris 

3) Siswa mengutamakan kebutuhan dari pada mentraktir teman 
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2. Adapun indikator pemahaman materi tabungan pada mata pelajaran 

ekonomi dari variabel X diambil dari teori Nana Sujana, yaitu : 

Konsep operasional pada variabel ini peneliti menggunakan hasil 

belajar siswa yang diperoleh dari data sekolah yang berupa hasil ulangan 

materi tabungan. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

a. Pemahaman materi tabungan pada mata pelajaran ekonomi dapat 

mempengaruhi sikap hemat siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

SMA Negeri 2 Kampar 

b. Sikap hemat siswa bervariasi 

2. Hipotesis 

Ha :  Ada pengaruh signifikan antara pemahaman materi tabungan 

terhadap sikap hemat siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA 

Negeri 2 Kampar. 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi 

tabungan terhadap sikap hemat siswa pada mata pelajaran ekonomi 

di SMA Negeri 2 Kampar. 

 

 

 

 

 


