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BAB II 

LANDASAN TEORIS 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian Implementasi 

Syafruddin Nurdin mengartikan implementasi dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
15

 

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
16

 

Sedangkan pengertian implementasi dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah pelaksanaan dan penerapan, artinya yang dilaksanakan 

dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk 

kemudian dijalankan sepenuhnya.
17

 

                                                             
15

 Syafruddin Nurdin dan dkk, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum, Jakarta: Ciputat 

press, 2003, hal.70 
16

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung: PT. Raa Grafindo 

Persada, 2002, hal.70 
17

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 
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Sebagaimana yang dikutip oleh E. Mulyasa bahwa implementasi 

adalah suatu hal yang memberikan efek atau dampak dari kegiatan yang 

direncanakan dan dilaksanakan dengan serius.
18

 

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

implementasi adalah suatu  proses, penerapan ide, konsep, kebijakan atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak baik. 

Implementasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan akan memberikan perubahan kemampuan, pandangan dan nilai 

karakter siswa yang diinginkan. 

2. Karakter Kerja Keras 

a. Pengertian Karakter Kerja Keras 

Menurut Marzuki, karakter kerja keras yaitu berusaha 

menyelesaikan pekerjaan dengan optimal dan sungguh-sungguh.
19

 

Dan menurut Heri Gunawan, karakter kerja keras adalah perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya.
20

 Sedangkan menurut Agus Wibowo karakter kerja keras 

adalah kemampuan mencurahkan atau mengerahkan seluruh usaha 

dan kesungguhan, potensi yang dimiliki sampai akhir masa suatu 

urusan hingga tujuan tercapai.
21

 Pengertian tersebut senada dengan 

teori Asmaun Sahlan, karakter kerja keras merupakan perilaku yang 

                                                             
18

 E. Mulyasa, Op.,Cit, hal.61 
19

 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, Jakarta: Amzah, 2015, hal.99 
20

 Heri Gunawan, Op.,Cit, hal.33 
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 Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013, hal.65 
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menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya.
22

 Dan menurut Dharma Kesuma makna karakter kerja keras 

adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan 

(tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

menjadi tugasnya sampai tuntas.
23

 

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa karakter kerja keras adalah mengerahkan 

seluruh usaha, kemampuan dan kesungguhan dalam mengatasi 

hambatan serta mampu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya 

dan tercapainya target yang diinginkan. 

Kerja keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti, 

istilah yang dimaksud adalah mengarah pada visi besar yang harus 

dicapai untuk kebaikan manusia dan lingkungannya. Tidak ada 

keberhasilan yang bisa dicapai tanpa tanpa kerja keras. Kerja keras 

melambangkan kegigihan dan keseriusan mewujudkan cita-cita apa 

yang ingin dicapai. Sebuah hidup yang dijalani dengan kerja keras 

akan memberikan nikmat yang semakin besar manakala mencapai 

kesuksesan. Siswa yang sukses adalah siswa yang menjalani proses 

pembelajaran secara serius dan penuh kerja keras. Kerja keras yang 

                                                             
22

 Asmaun Sahlan, Op.,Cit, hal.39 
23

 Dharma Kesuma, dkk, Op.,Cit, hal.17 
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dimaksudkan adalah upaya memperoleh dan menerapkan ilmu ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik.
24

 

Penyebab kegagalan seseorang biasanya karena mereka 

menginginkan atau memimpikan sesuatu, namun tidak memiliki 

semangat dan tekad yang kuat untuk menggapai impian tersebut. 

Mereka mengharapkan pencapaian tertentu, namun sering terjebak 

dalam sikap mudah berputus asa. Hal ini yang sering membuat 

manusia menjadi lemah yang pada akhirnya membuat impian yang 

diinginkan hanya sekedar menjadi impian. Kurangnya kerja keras 

dalam mewujudkan impian tertentu membuat cita-cita dan harapan 

hanya akan menjadi sebuah angan-angan saja. Cita-cita akan menjadi 

tujuan dan pencapaian bila seseorang melakukan upaya dan usaha 

yang mengarah pada cita-cita tersebut. Disinilah letak pentingnya 

kerja keras.
25

 

b. Manfaat Karakter Kerja Keras 

Menurut Syamsul Kurniawan, dengan karakter kerja keras 

seseorang akan memperoleh manfaat seperti berikut: 

1) Mengembangkan potensi diri untuk meraih prestasi tertinggi. 

2) Membentuk pribadi yang bertanggung jawab. 

3) Mengangkat harkat dan martabat. 

4) Hasil yang dicapai akan lebih baik. 

                                                             
24

 Ngainun Naim, Op.,Cit,, hal.150 
25

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasi Secara Terpadu Di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013, hal.138 
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5) Tidak menjadi orang yang manja. 

6) Menjadi pribadi yang tahan banting dalam bekerja. 

7) Tidak mudah menjadi pemalas.
26

 

Manfaat karakter kerja keras lainnya dinyatakan oleh Asmaun 

Sahlan yaitu: 

1) Dapat mengembangkan potensi diri yang meliputi bakat, minat, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

2) Dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. 

3) Dapat mengangkat harkat dan martabat dirinya. 

4) Dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. 

5) Kebutuhan hidupnya akan tercapai.
27

 

Ibrahim dan Darsono juga mengatakan manfaat karaker kerja 

keras sebagai berikut: 

1) Mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, 

pengetahuan, maupun keterampilan. 

2) Membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. 

3) Mengangkat harkat martabat dirinya baik sebagai makhluk 

individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

4) Meningkatkan taraf hidup orang banyak serta meningkatkan 

kesejahteraan. 

5) Kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. 

6) Mampu hidup layak. 

                                                             
26

 Syamsul Kurniawan, Op.,Cit, hal.208 
27

 Asmaun Sahlan, dkk, Op.,Cit, hal.40 
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7) Sukses meraih cita-cita 

8) Mendapat pahala dari Allah, karena bekerja keras karena Allah 

merupakan bagian dari ibadah.
28

 

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang 

memiliki karakter kerja keras dapat merasakan manfaatnya yaitu dapat 

mengembangkan potensi atau keahlian yang dimiliki, dapat meraih 

prestasi dan cita-cita, memjadikan pribadi yang bertanggung jawab 

dan disiplin, dan mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. 

c. Ciri-Ciri Karakter Kerja Keras 

Menurut Pupuh Fathurrohman ciri-ciri karakter kerja keras 

yaitu: 

1) Sering membantu pekerjaan orang tua dirumah, guru, teman dan 

lainnya. 

2) Berupaya mandiri dan belajar kelompok, dan biasa mengerjakan 

tugas-tugas rumah dan sekolah. 

3) Selalu melakukan pekerjaan secara teratur dan bertanggung 

jawab, selalu berdisiplin dan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan. 

4) Biasa belajar dan berbakti kepada orang tua. 

5) Selalu berusaha mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar, 

dan tidak suka berpangku tangan. 

                                                             
28

 Ibrahim, dkk, Membangun Akidah dan Akhlak, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 

2009, hal.88 
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6) Biasa berdisiplin dan bertanggung jawab, bekerja secara 

terencana dan tuntas, selalu belajar dan menggali pengetahuan 

untuk masa depan. 

7) Selalu menghindari sikap bermalas-malasan dan tidak menunda 

tugas atau pekerjaan.
29

 

Ciri-ciri lain karakter kerja keras menurut Ibrahim yaitu 

sebagai berikut: 

1) Bersungguh-sungguh mencari rezky yang halal, sebab Allah tidak 

akan memberi rezky pada orang yang malas. 

2) Tidak mudah putus asa bila dalam bekerja atau belajar saat 

menemui hambatan dan selalu mencari jalan keluar terhadap 

masalah yang dihadapi. 

3) Segera menyelesaikan tugas dan tidak menunda-nundanya. 

4) Apabila telah berhasil memperoleh apa yang direncanakan, tidak 

cepat merasa puas, akan tetapi harus lebih terpacu untuk lebih 

kreatif. 

5) Apabila menghadapi pekerjaan yang tidak disukai, maka tetap 

tekun menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan hati sabar. 

6) Apabila mengalami kegagalan dalam sebuah pekerjaan, maka 

tidak merasa putus asa, namun mengoreksi kembali apa yang 

telah dilakukan. 

                                                             
29

 Pupuh Fathurrohman, Op.,Cit, hal.128-129 
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7) Melakukan pekerjaan dengan fisik yang kuat dan hati senang 

sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan ringan.
30

 

Syamsul Kurniawan mengemukakan ciri-ciri dari karakter 

kerja keras seperti: 

1) Pantang menyerah sampai apa yang diinginkan tercapai. 

2) Selalu bersungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakan 

kesempatan. 

3) Memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. 

4) Ulet, tekun, rajin dan disiplin. 

5) Tidak mengeluh dan tetap bersyukur dengan apa yang sudah 

didapat.
31

 

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang 

memiliki karakter kerja keras ialah seseorang yang sungguh-sungguh 

dalam mengerjakan pekerjaannya dan tidak menyia-nyiakan waktu, 

pantang menyerah, disiplin dan tidak mengeluh terhadap apapun yang 

dijalaninya atau dikerjakannya. 

d. Indikator Karakter Kerja Keras 

Indikator adalah tanda-tanda berupa sikap (tindakan individu 

maupun komunitas), sistem (kebijakan sekolah, peraturan dan norma 

sosial), pemahaman, pengertian, dan perilaku yang apakah sungguh 

dapat dilihat di dalam diri individu dan komunitas sekolah tersebut.
32

 

                                                             
30

 Ibrahim dkk, Op,Cit, hal.86 
31

 Syamsul Kurniawan, Op.,Cit, hal.207 
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Menurut Daryanto indikator-indikator karakter kerja keras 

siswa, yaitu sebagai berikut: 

1) Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi. 

2) Menggunakan waktu secara efektif untuk menyelesaikan 

tugas-tugas di kelas dan luar kelas. 

3) Selalu berusaha untuk mencari informasi tentang materi 

pelajaran dari berbagai sumber.
33

 

Agus Wuryanto mengatakan bahwa indikator karakter kerja 

keras siswa sebagai berikut: 

1) Menyelesaikan semua tugas dengan baik dan tepat waktu. 

2) Tidak putus asa dalam menghadapi masalah. 

3) Tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah.
34

 

Doni Koesoema didalam bukunya juga menyebutkan indikator 

karakter kerja keras siswa yaitu: 

1) Siswa melaksanakan tugas-tugas sekolah tepat waktu. 

2) Prestasi belajar siswa meningkat.
35

 

 

Indikator karakter kerja keras siswa lainnya menurut Marzuki, 

yaitu: 

1) Semangat dalam bekerja. 

2) Semangat dalam belajar. 

3) Tidak bermalas-malasan.
36

 

 

3. Implementasi Karakter Kerja Keras Siswa 

Salah satu cara mengimplementasikan karakter itu ialah dengan 

cara terintegrasi dalam pembelajaran. Maksudnya adalah pengenalan 

karakter-karakter kesadaran akan pentingnya karakter tersebut, dan 

penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku siswa melalui proses 

pembelajaran, baik didalam kelas ataupun luar kelas pada semua mata 

pelajaran. Dengan demikian kegiatan pembelajaran selain menjadikan 

siswa menguasai materi pelajaran, juga dirancang menjadikan siswa 

                                                             
33

 Daryanto, Op,.Cit, hal 152 
34

Agus Wuryanto, Panduan Guru Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran, 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal.105 
35

 Doni Koesoema, Op.,Cit, 104 
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 Marzuki, Op.,Cit, hal.104 
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mengenal, menyadari, dan menginternalisasikan karakter-karakter dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
37

 Pengintegrasian materi 

maksudnya adalah mengintegrasikan konsep atau ajaran agama (karakter) 

ke dalam materi (teori, konsep) yang sedang diajarkan.
38

 

Penjabaran karakter dalam mata palajaran perlu difokuskan, 

dipilah-pilah atau dikelompokkan untuk kemudian diintegrasikan kedalam 

mata pelajaran yang sesuai. Dengan demikian setiap mata pelajaran 

memfokuskan kepada nilai-nilai utama yang paling dekat dengan 

karakteristik mata pelajaran tersebut. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS), didalamnya terdapat nilai-nilai yang ditanamkan yaitu: 

nasionalis,menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, 

peduli sosial dan lingkungan, berjiwa wirausaha, jujur dan kerja keras.
39

 

Didalam bukunya Pupuh Fathurrohman mengatakan keterkaitan 

antara mata pelajaran dengan karakter yang dapat dikembangkan untuk 

pendidikan budaya dan karakter bangsa salah satunya adalah mata 

pelajaran IPS yang didalamnya terdapat nilai-nilai karakter yaitu: religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, senang membaca, peduli sosial 

dan peduli lingkungan.
40

 

Menurut Asmaun Sahlan cara pengimplementasian karakter kerja 

keras sebagai berikut: 

                                                             
37

 Agus Wibowo, Op.,Cit, hal.15-16 
38

 Heri Gunawan, Op.,Cit hal.214-215 
39

 Ibid, hal.223 
40
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1) Mengadakan debat atau diskusi mengenai materi yang 

bersangkutan. 

2) Menyelenggarakan kegiatan ilmiah atau sosial. 

3) Mengikuti kegiatan workshop atau seminar yang bernuansa 

ilmu pengetahuan. 

4) Mengadakan studi banding dan kunjungan. 

5) Mendesain dan memproduksi media pembelajaran. 

6) Mengadakan pameran hasil penelitian. 

7) Mengoptimalkan pemanfataan perpustakaan sekolah. 

8) Membentuk kelompok belajar.
41

 

Agus Wuryanto juga memberikan pendapatnya bagaimana kegiatan 

pembelajaran yang mengimplementasikan karakter kerja keras, yaitu: 

1) Menyelesaikan tugas didalam kelas, tugas pekerjaan rumah dan 

tugas terstruktur secara sungguh-sungguh. 

2) Menyelesaikan tugas sampai batas waktu yang ditetapkan. 

3) Menyelesaikan tugas proyek. 

4) Tidak berhenti menyelesaikan masalah sebelum masalah itu 

selesai. 

5) Melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi 

pelajaran.
42

 

Didalam mata pelajaran ekonomi, sudah ada karakter-karakter yang 

diharapkan dapat membantu siswa untuk membentuk kepribadian yang 

                                                             
41

 Asmaun Sahlan, dkk, Op.,Cit, hal.66 
42
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baik salah satunya yaitu karakter kerja keras. Pada materi pengangguran, 

karakter-karakter yang dapat dikembangkan di dalam RPP salah satunya 

adalah kerja keras. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagai siswa yang 

sudah belajar dan mengetahui tentang materi pengangguran, sebagai siswa 

seharusnya sadar bahwa pengangguran di Indonesia sudah sangat banyak 

dan sebagai seorang siswa seharusnya mempunyai kepribadian atau 

karakter kerja keras, agar nantinya tidak menjadi seorang pengangguran, 

karena dengan menjadi seorang yang pekerja keras akan memberikan 

nikmat yang besar apabila mencapai kesuksesannya nanti. 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian IPS 

Sejak dikeluarkannya kurikulum 1975 maka munculah istilah 

mata pelajaran IPA dan IPS. Istilah IPA dipergunakan untuk 

menanamkan rumpun-rumpun ilmu alam, sedangkan IPS untuk 

menanamkan rumpun-rumpun ilmu sosial. Penggunaan istilah Ilmu 

Pengetahuan Sosial di tanah air, baik yang dikembangkan 

persekolahan (SD/Madrasah, SLTP/MTs, dan SLTA/MA) maupun 

perguruan tinggi dalam kepustakaan asing dikenal dengan beberapa 

istilah antara lain: Social studies, sosial education, citizenship 

education dan sosial science education. 

IPS merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu 

sosial, humaniora yang membentuk satu batang tubuh keilmuan (body 

of knowledge). Sesuai dengan sebutannya sebagai bidang kajian 
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disiplin ilmu, ilmu sosial itu tekanannya kepada keilmuan yang 

berkenaan dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial.
43

 

Oleh karena itu Ilmu Sosial ini secara khusus dipelajari dan 

dikembangkan di tingkat pendidikan tinggi. Secara metodologis 

pengembangan IPS sebagai bidang kajian disiplin ilmu menggunakan 

model pendekatan inkuiri. Pendekatan tersebut menuntut kemandirian 

siswa untuk dapat menemukan dan mengembangkan konsep-konsep 

sosial secara mandiri. Pada taraf ini siswa juga secara aktif mampu 

menggunakan konsep-konsep sosial untuk memecahkan persoalan-

persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Menurut Soemantri: “PIPS adalah suatu program pendidikan yang 

memilih bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis 

untuk tujuan pendidikan”.
44

 

Mengingat materi IPS sangat luas maka materi pelajaran 

dipilih sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing. Oleh karena 

itu materi yang disajikan bersifat umum, terutama menyangkut dasar-

dasar pengetahuan sosial. Ini dilihat dari cara penyajiannya materi IPS 

kemudian diorganisir sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 

IPS yang diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah, 

menjadi dasar pengantar bagi mempelajari IPS atau studi sosial 

diperguruan tinggi. Bahkan dalam kerangka kerjanya dapat saling 

                                                             
43

 Kusnadi, Nurasmawi, dan Akmal, Strategi Pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
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melengkapi. Hasil penelaah IPS dapat dimanfaatkan oleh ilmu sosial, 

dan sebaliknya hasil kajian ilmu sosial dapat dimanfaatkan oleh IPS. 

b. Tujuan Pendidikan IPS 

Pendidikan IPS suatu sumber bidang kajian, mempunyai kajian 

yang menggambarkan ciri khas disiplin ilmu IPS itu sendiri. Adapun 

ciri dimaksud dapat dilihat dari rumusan tujuan sebagaimana 

dinyatakan oleh Banks antara lain: 

“The social studies is that part of the elementary and high 

school curriculum whitch has the primary responsibility for 

helping students to develop the knowledge, skill, attitudes, and 

values needed to participate in the civic of their local 

comuminites, the nation, and the world”.
45

 

Berdasarkan kutipan diatas dapat ditegaskan bahwa tujuan 

pendidikan IPS yakni membantu para siswa dalam mengembangkan 

penguasaan baik aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. 

Tujuan pendidikan IPS juga diharapkan agar siswa mampu 

berinteraksi dan berpartisispasi dalam lingkungan masyarakatnya. 

Konsep tujuan yang demikian sejalan dengan tujuan 

pendidikan nasional yaitu terbentuknya manusia seutuhnya dalam arti 

adanya keseimbangan antara pencapaian hasil belajar yang bersifat 

jasmani dan mental. 

Beberapa kutipan diatas mempertegas tujuan pengajaran IPS 

bahwa ketiga aspek baik pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap 

merupakan bagian integral yang harus dikembangkan. Dengan 

demikian tujuan pendidikan IPS tidak bisa hanya berkutat pada satu 
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atau dua ranah saja, melainkan harus mencakup ketiga ranah yang 

menjadi sasaran hasil belajar. 

c. Ilmu Ekonomi 

Ilmu ekonomi merupakan suatu disiplin ilmu-ilmu sosial yang 

juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai mana 

tumbuh dan berkembangnya disiplin ilmu sosial lainnya. Seperti 

sejarah, politik, sosiologi, antropologi, dan geografi. Ilmu ekonomi 

adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya untuk mencapai 

kemakmuran.
46

 

d. Pendidikan ekonomi  

Pendidikan menurut istilah berarti usaha sadar dan terencana 

yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar agar siswa 

mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
47

 

Kata atau istilah ekonomi berasal dari bahasa latin Oikonomia 

yang terdiri dari dua akar kata, yaitu Oicos artinya rumah tangga, dan 

Nomos artinya mengatur. Jadi arti dari Oikonomia adalah mengatur 

rumah tangga. Pengertian ini bukan hanya sebatas mengatur suatu 

rumah tangga keluarga saja, tetapi juga mengatur perekonomian suatu 

negara dan bangsa secara keseluruhan.
48
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Pengertian lain dari ilmu ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari mengenai bagaimana caranya untuk mencapai 

kemakmuran. Berdasarkan pernyataan diatas, maka ilmu ekonomi 

dapatlah didefenisikan sebagai: “Ilmu yang mempelajari usaha-usaha 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dalam 

susunan masyarakat tertentu dengan alat-alat pemuas kebutuhan yang 

terbatas jumlahnya. 

5. Materi Pelajaran Pengangguran 

a. Pengertian Pengangguran 

Pengangguran dapat diartikan yaitu penduduk yang tidak dalam 

keadaan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang 

mempersiapkan suatu usaha baru. Atau pengangguran bisa juga 

diartikan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak 

mungkin untuk mendapatkan pekerjaan. Pengertian lain dari 

pengangguran adalah seseorang atau penduduk yang tidak mencari 

pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan 

tetapi belum memulai pekerjaannya. 

b. Jenis Pengangguran 

1) Menurut Jumlah Jam Kerja 

Menurut jumlah jam kerja, pengangguran dikelompokkan sebagai 

berikut: 
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a) Pengangguran Terbuka 

Pengangguran terbuka adalah pencari kerja yang sedang 

mencari pekerjaan. 

b) Setengah Pengangguran 

Setengah pengangguran adalah para pekerja yang bekerja 

dibawah jam kerja normal. Setengah pengangguran terdiri 

dari: 

i. Pengangguran terpaksa 

Adalah pekerja yang bersedia bekerja untuk suatu 

pekerjaan tertentu dengan upah tertentu. 

ii. Pengangguran sukarela 

Adalah pengangguran yang disebabkan para pekerja 

tidak mau menerima suatu pekerjaan dengan upah yang 

berlaku. Pekerja rela melepaskan pekerjaannya dengan 

alasan mungkin akan memperolah penghasilan dari 

harta kekayaannya. 

2) Menurut Faktor-Faktor Penyebabnya 

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dibedakan sebagai berikut: 

a) Pengangguran Formal dan Friksional 

Apabila dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran 

sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja, maka 

perekonomian itu sudah dianggap mencapai kesempatan kerja 
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penuh, pengangguran ini disebut dengan pengangguran normal 

atau pengangguran friksional. 

b) Pengangguran Siklikal 

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan konsisten. 

Adakalanya pemintaan agregat lebih tinggi dan mendorong 

pengusaha menaikkan produksi, akibatnya lebih banyak pekerja 

baru digunakan dan pengangguran pun berkurang. Akan tetapi, 

pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan sangat 

banyak, kemerosotan ini membuat perusahaan-perusahaan 

mengurangi pekerja atau menutup usahanya, akibatnya 

pengangguran akan bertambah. 

c) Pengangguran Struktural 

Tidak semua industri dan perusahaan perekonomian akan terus 

berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. 

Kemunduran ini disebabkan beberapa faktor yaitu: Pertama, 

adanya barang baru yang lebih baik. Kedua, kemajuan 

teknologi. Ketiga, biaya produksi tinggi. Keempat, ekspor 

produksi industri sangat menurun karena persaingan dari negara 

lain. Kemunduran ini menyebabkan kegiatan produksi dalam 

industri menurun, hal ini menyebabkan sebagian pekerja 

diberhentikan dan menjadi penganggur. 
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d) Pengangguran Teknologi 

Pengangguran dapat juga disebabkan oleh adanya penggantian 

tenaga kerja oleh mesin-mesin dan bahan kimia. 

3) Menurut Ciri-Cirinya 

Berdasarkan ciri-cirinya, pengangguran dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

a) Pengangguran Terbuka 

Pengangguran ini terjadi karena pertambahan lapangan 

pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. 

Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak tenaga kerja 

yang tidak memperoleh pekerjaan.  

b) Pengangguran Tersembunyi 

Di negara berkembang seringkali ditemui jumlah pekerja dalam 

suatu kegiatan ekonomi lebih banyak daripada yang sebenarnya 

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kelebihan tenaga 

kerja yang digunakan ini digolongkan dalam pengangguran 

tersembunyi. Contohnya pelayan restoran yang lebih banyak 

dari yang diperlukan. 

c) Pengangguran Bermusim 

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan 

perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak 

dapat melakukan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Pada 

musim kemarau para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. 



27 
 

 
 

d) Setengah Menganggur 

Di negara-negara berkembang migrasi dari desa dan ke kota 

sangat pesat. Akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota 

memperoleh pekerjaan sesuai yang diinginkan. Sebagian 

terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Selain itu, ada 

pula yang tidak menganggur, tetapi tidak bekerja sepenuh 

waktu. Jam kerja mereka jauh lebih rendah daripada jam kerja 

normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari 

seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. 

c. Sebab Pengangguran 

1) Faktor Friksional 

Faktor friksional menyebabkan para pencari kerja tidak tahu 

bahwa ada lowongan yang sesuai dengan keinginan mereka 

sehingga menyebabkan lowongan tersebut tidak bisa diisi dan 

menimbulkan pengangguran yang jumlahnya tidak banyak dan 

tidak berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan. 

2) Faktor Siklus Bisnis 

Siklus bisnis bisa menimbulkan pengangguran. Umumnya 

perusahaan mengalami masa-masa menurunnya permintaan 

agregat sehingga pasar menjadi lesu dan berakibat sedikitnya 

permintaan terhadap produksi. Hal ini membuat perusahaan 

mengurangi pekerja dengan cara melakukan PHK atau pensiun 
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dini kepada pekerjanya sehingga pekerja tersebut tidak lagi 

memiliki pekerjaan atau pengangguran. 

3) Faktor Struktural 

Faktor struktural seperti produk baru yang lebih baik daripada 

produk lama dan kemajuan teknologi yang menyebabkan 

menurunnya permintaan terhadap barang yang diproduksi. Hal ini 

mengakibatkan dikuranginya pekerja dalam suatu perusahaan 

sehingga menyebabkan pengangguran. 

4) Faktor Teknologi 

Faktor teknologi seperti penemuan mesin baru dan pemakaian 

robot dalam proses produksi bisa menyebabkan pengangguran. 

5) Faktor Lapangan Kerja 

Jika lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan 

dengan angkatan kerja hal ini akan menyebabkan pengangguran. 

d. Dampak Pengangguran bagi Pembangunan Ekonomi Nasional 

Pengangguran memiliki pengaruh yang besar terhadap 

pembangunan ekonomi suatu negara. Misalnya, masyarakat tidak 

dapat memaksimalkan kemakmuran, menyebabkan pendapatan pajak 

pemerintah berkurang, dan tidak dapat mengalakkan pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu, pengangguran juga berdampak secara individu 

dan masyarakat, seperti menyebabkan kehilangan pekerjaan, 

kehilangan ketermpilan, dan menimbulkan ketidakstabilan politik dan 
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sosial. Lebih dari itu, ledakan pengangguran bisa memicu timbulnya 

tindakan kriminalitas. 

Secara ekonomi pengangguran menurunkan produktivitas serta 

pendapatan riil per kapita. Dampak sosial politisnya juga besar dan 

sering kali sulit diperhitungkan. Apabila bila menghadapi sejumlah 

penganggur dari kalangan terdidik yang proporsinya semakin besar. 

Oleh karena itu, tujuan pembangunan ekonomi haruslah mengarah 

pada upaya penyerapan tenaga kerja. Hal ini merupakan salah satu 

ukuran keberhasilan suatu pemerintahan. Bila ternyata jumlah 

penganggur makin banyak, hal ini merupakan gambaran rendahnya 

kinerja pemerintah. 

Bila masalah pengangguran tidak dipikirkan solusinya akan 

menjadi masalah nasional yang sangat rentan. Sebab, banyaknya 

tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan, secara otomatis akan 

memberikan dampak di berbagai sektor, baik sosial, ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, maupun politik. Terlebih bila tidak ada 

kebijakan yang tepat dan terpadu dari pemerintah untuk 

menanganinya. 

Pengangguran yang menumpuk dapat melahirkan dampak 

sosiologis krusial, yang pada gilirannya dapat membahayakan 

stabilitas nasional. Karenanya, bila tidak diperoleh solusi yang tepat, 

masalah pengangguran bisa menjadi bom waktu yang dapat meledak 

kapan saja. Berbagi penyakit sosial akan menjadi fenomena baru yang 



30 
 

 
 

muncul dalam kehidupan masyarakat. Kriminalitas, premanisme dan 

tindakan kekerasan akan meningkat tajam sejalan dengan kian 

banyaknya jumlah pengangguran. Mereka yang frustasi karena tidak 

sanggup memenangkan kompetisi dalam memperebutkan lapangan 

kerja akan terdorong menempuh berbagai jalan pintas negatif agar 

dapat bertahan hidup. 

Dengan demikian di masyarakat akan lahir banyak masalah 

sosial. Kejahatan akan semakin banyak dan premanisme akan tumbuh 

subur disetiap sudut kota. Anak-anak jalanan akan memenuhi 

perempatan lampu merah, jumlah siswa putus sekolah akan meningkat 

tajam, perumahan kumuh muncul disetiap tempat, dan kesenjangan 

sosial antara yang kaya dan miskin akan kian menganga. 

Pengangguran yang tinggi juga dapat memicu lahirnya 

disparitas sosial. Implikasinya adalah terjadinya pertentangan kelas 

yang tajam yang dapat berujung pada terjadinya pembenturan dan 

konflik ras, suku, agama, dan antar golongan (SARA). Fakta juga 

membuktikan berbagai konflik SARA yang melahirkan banyak 

korban jiwa yang pernah terjadi di Indonesia, awalnya dipicu oleh 

motif ekonomi. 

Dengan demikian, kesenjangan ekonomi yang tajam akibat 

pengangguran yang luar biasa besarnya akan memicu melebarnya 

konflik dan kericuhan di sektor-sektor sosial lainnya. Oleh sebab itu, 

pemerintah perlu merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk 
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menutup atau meminimalisasi ruang terjadinya dampak negatif 

pengangguran agar kriminalitas, premanisme dan tindakan kekerasan 

tidak menjalar lebih lebar di kalangan masyarakat.
49

 

e. Cara Mengatasi Pengangguran 

1) Menyelenggarakan bursa pasar kerja 

Bursa pasar kerja dapat diselenggarakan baik di tingkat nasional 

maupun daerah, dan pemberian informasi mengenai tempat-

tempat yang membutuhkan tenaga kerja. 

2) Menggalakkan kegiatan ekonomi informal 

Kebijakan yang memihak kepada pengembangan sektor informal, 

dengan cara mengembangkan industri rumah tangga sehingga 

mampu menyerap tenaga kerja. 

3) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja 

Pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan 

keterampilan melalui pelatihan bersertifikat internasional. 

4) Meningkatkan mutu pendidikan 

Mendorong majunya pendidikan, dengan pendidikan yang 

memadai memungkinkan seseorang untuk memperoleh 

kesempatan kerja yang lebih baik.  

5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat penting. 

Oleh karenanya, pemerintah perlu terus meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi sehingga akan memberikan peluang bagi 

penciptaan kesempatan kerja. 

6) Mendirikan pusat-pusat latihan kerja 

Pusat-pusat latihan kerja perlu didirikan untuk melaksanakan 

pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang ada. 

7) Mendorong investasi 

Pemerintah perlu terus mendorong masuknya investasi baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan kesempatan 

kerja di Indonesia. 

8) Meningkatkan Transmigrasi 

Transmigrasi merupakan langkah pemerintah meratakan jumlah 

penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang masih jarang. 

9) Melakukan Deregulasi dan Debirokrasi 

Deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang industri untuk 

merangsang timbulnya investasi baru. 

10) Memperluas lapangan kerja 

Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-

industri baru terutama yang bersifat padat karya.
50

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang relevan 

dengan judul yang akan diteliti, untuk menghindari pengulangan penelitian 
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pada permasalahan yang sama, yang perlu ditampilkan dalam setiap 

penyusunan karya ilmiah penelitian. 

1. Penelitian pertama tentang Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan 

Terhadap Pembentukan Nilai Karakter Kerja Keras Siswa Di Sekolah 

Menengah Kejuruan Taruna Pekanbaru, yang diteliti oleh Siska 

Novprima Jurusan P.IPS tahun 2014. Hal ini dituliskan sebagai 

berikut : (0,232 < 0,502 > 0, 302) yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pembelajaran perilaku kerja prestatif terhadap kerja 

keras kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pekanbaru 

dengan presentase 25,2%. Disini persamaan penelitian terletak pada 

karakter kerja keras siswa. Sedangkan dari segi perbedaannya disini 

Siska Novprima menggunakan jenis penelitian Kuantitatif, sedangkan 

penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif.
51

 

2. Penelitian kedua tentang Implementasi Pendidikan Agama Islam 

Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri V Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten 

Bengkalis, yang diteliti oleh Abdul Fikri Jurusan Pendidikan Agama 

Islam tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan peran guru dalam 

menerapkan pendidikan agama islam dalam membentuk karakter 

siswa, dan juga guru bukan hanya sebagai informan tapi juga sebagai 

fasilitator siswa dan juga sebagai contoh teladan bagi murid-

muridnya. Persamaan penelitian Abdul Fikri ini dengan penelitian 
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yang penulis tulis terletak di jenis penelitiannya yaitu penelitian 

kualitatif. Sedangkan perbedaanya penelitian Abdul Fikri subjeknya 

adalah guru, sedangkan penulis meneliti siswa. Dan juga Abdul Fikri 

meneliti secara umum tentang penerapan atau pembentukan 

pendidikan karakter kepada siswa, sedangkan penulis menulis secara 

khusus bahwa nilai karakter yang ingin ditanamkan itu adalah karakter 

kerja keras.
52

 

3. Penelitian ketiga tentang Implementasi Nilai Hormat Dan Santun 

Dalam Pendidikan Berkarakter Oleh Guru Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dumai Kota 

Dumai, yang diteliti oleh Rahmat Agustian Jurusan Pendidikan 

Agama Islam tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi nilai hormat dan santun dalam pendidikan berkarakter 

oleh guru mata pelajaran pendidikan agama islam di sekolah 

menengah atas negeri 1 Dumai kota Dumai tergolong maksimal. 

Persamaan penelitian Rahmat Agustian ini dengan penelitian yang 

penulis tulis terletak di jenis penelitiannya yaitu menggunakan 

penelitian kualitatif deskriptif, dan juga sama-sama mengenai 

pendidikan karakter. Tapi dari segi perbedaanya adalah Rahmat 

Agustian menggunakan karakter nilai hormat dan santun, sedangkan 

penulis menggunakan karakter kerja keras. Dan juga penelitian oleh 
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Rahmat Agustian ini subjeknya adalah guru, sedangkan penulis 

meneliti subjeknya siswa.
53

 

C. Fokus Penelitian 

Kajian ini berkenaan dengan karakter kerja keras siswa pada materi 

pengangguran. Dan bentuk fokus penelitiannya sebagai berikut: 

1. Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi 

a. Siswa mengerjakan tugas materi pengangguran dengan rapi. 

b. Siswa mengerjakan tugas materi pengangguran dengan teliti 

untuk menghindari kesalahan-kesalahan. 

c. Siswa memeriksa kembali tugas materi pengangguran yang telah 

dikerjakan. 

2. Menggunakan waktu secara efektif untuk menyelesaikan tugas dikelas 

dan luar kelas. 

a. Siswa menggunakan waktu secara efektif untuk menyelesaikan 

tugas tentang materi pengangguran dikelas. 

b. Siswa mengerjakan tugas rumah tentang materi pengangguran  

pada waktu yang telah ditetapkan. 

c. Siswa tidak menunda-nunda tugas tentang materi pengangguran  

yang diberikan oleh guru. 
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3. Selalu berusaha untuk mencari informasi tentang materi pelajaran dari 

berbagai sumber. 

a. Siswa mencari informasi tambahan tentang materi 

pengangguran diperpustakaan. 

b. Siswa bertanya kepada guru dan teman tentang materi 

pengangguran yang tidak ia pahami. 

c. Siswa mencari informasi atau referensi tambahan tentang materi 

pengangguran di internet. 

 


