
   

 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Nilai karakter mandiri adalah  sikap dan prilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
1
 Upaya guru 

menanamkan nilai karakter mandiri pada siswa dapat dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Penanaman nilai karakter mandiri mengkhendaki suatu 

proses yang berkelanjutan yang dilakukan melalui mata pelajaran yang ada dalam 

kurikulum. Guru sebagai ujung tombak terlaksananya pembelajaran hendaknya 

mampu menanamkan nilai karakter mandiri yang dapat menyentuh seluruh 

kebutuhan siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

Upaya guru dalam menanamkan nilai karakter mandiri belajar siswa 

adalah usaha atau cara guru dalam menamamkan dan membentuk nilai karakter 

mandiri siswa untuk mencapai kematangan kemandirian dalam diri siswa melalui 

pendidikan yang diberikan oleh guru melalui proses pembelajaran. Karena setiap 

guru dapat menjadi guru yang mampu menanamkan dan berkompeten untuk 

mendidik karakter mandiri siswanya, terutuma dalam hal belajar. Dengan 

demikian, penanaman nilai karakter mandiri siswa tidak hanya pada tataran 

kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengalaman nyata dalam 

kehidupan sehari-hari siswa.  
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Menurut Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, upaya guru 

menanamkan nilai karakter mandiri belajar siswa diantaranya dapat dilakukan 

melalui:  

   Penciptaan partisipasi dan keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar 

   Penciptaan keterbukaan komunikasi dalam belajar 

   Penciptaan kebebasan mengeksplorasi lingkungan belajar.
2
 

Berdasarkan hasil wawancara terdahulu, menurut guru ekonomi kelas X 

IPS di Madrasah Aliyah Negeri Kampar upaya guru menanamkan nilai karakter 

mandiri belajar siswa biasanya dilakukan dengan cara memberian tugas dan 

latihan, meminta siswa melakukan diskusi dalam belajar, dan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.
3
 

Al-qur’an menjelaskan bahwa kita harus menjadi pribadi yang mandiri, 

seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Muddassir ayat 38: 

ُّ َنۡفِۢس بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة    ٣٨ُكل
Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukannya        ”.
4
  

 

Berdasarkan ayat diatas, dapat penulis pahami bahwa setiap individu 

memiliki tanggung jawab untuk mengatur dirinya sendiri dengan tidak mudah 

bergantung pada orang lain. 

Pelaksanaan penanaman nilai karakter mandiri belajar di sekolah dapat 

dilakukan dengan mengintegrasikan nilai karakter mandiri dengan mata 

pembelajaran ekonomi. Guru selain menyampaikan materi yang telah ditargetkan 
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dan dirancang untuk siswa juga harus mampu mengenalkan kemudian 

menanamkan nilai karakter mandiri serta menjadikannya prilaku dalam kehidupan 

sehari-hari siswa. 

Pada dasarnya perubahan perilaku yang dapat di tunjukkan oleh siswa 

dipegaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh 

seorang guru. Dengan kata lain, guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan 

perilaku peserta didik.
5
 Menurut Mulyasa dalam pendidikan karakter, guru harus 

mulai dari dirinya sendiri agar apa-apa yang dilakukannya dengan baik menjadi 

baik pula pengaruhnya terhadap peserta didik.
6
 Berdasarkan penjelasan di atas, 

penulis bermaksud melakukan penelitian tentang bagaimana upaya guru 

menanamkan nilai karakter mandiri yang difokuskan pada kegiatan belajar siswa, 

dikarenakan saat penulis melakukan studi pendahuluan masih menemukan ada 

siswa yang belum mandiri dalam proses belajar sedangkan guru sudah melakukan 

upaya untuk menanamkan nilai karakter mandiri pada siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan studi pendahuluan di lapangan tersebut, penulis masih 

menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

   Guru lebih banyak mendominasi dalam pelaksanaan diskusi dikelas 

   Guru jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ide-

ide dalam belajar 

   Guru jarang memberikan soal studi kasus untuk mengembangkan pola berpikir 

siswa 
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   Guru jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

pengamatan langsung terhadap lingkungan dalam belajar 

Berdasarkan fenomena diatas, penulis ingin melihat, mengetahui dan 

membuktikan melalui penelitian ini, apakah benar penanaman nilai karakter 

mandiri belajar siswa dapat di lakukan oleh guru melalui mata pelajaran ekonomi. 

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya Guru 

Menanamkan Nilai Karakter Mandiri BelajarSiswa pada Mata Pelajaran 

Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri Kampar”. 

B. Penegasan Istilah 

Menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu 

adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah yang terkait dengan judul 

penelitian ini adalah: 

   Upaya guru ekonomi 

Upaya adalah usaha, ikhtiar, syarat untuk menyampaikan hal ihwal sedapat-

dapatnya atau melakukan sesuatu untuk mencari jalan keluar terhadap 

sesuatu.
7
 Jadi, upaya guru adalah usaha, ikhtiar guru sebagai pendidik 

professional dalam mendidik, mengajar, membina, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik.  

   Menanamkan 

Menanamkan berasal dari kata tanam yang memiliki makna kerja memasukan, 

membangkitkan, memelihara dan menempatkan sesuatu dengan seharusnya.
8
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Jadi menanamkan yang dimaksud disini adalah menginternalisasikan nilai 

karakter mandiri dalam diri setiap siswa. 

   Nilai karakter mandiri belajar 

Nilai karakter mandiri belajar adalah  sikap dan prilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
9
 Jadi, yang 

dimaksud dengan karakter mandiri belajar siswa adalah tabiat, cara berfikir, 

sifat, sikap dan prilaku siswa yang tidak bergantung pada orang lain teman 

maupun guru dalamkegiatan pembelajaran. 

C. Permasalahan  

   Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya adalah bagaimana upaya guru menanamkan nilai karakter 

mandiri belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? 

   Fokus penelitian 

Penelitian ini di fokuskan pada upaya guru menanamkan nilai karakter 

mandiri belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi materi konsep dasar ilmu 

ekonomi kelas X IPSdi Madrasah Aliyah Negeri kampar 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

   Tujuan penelitian 

Berhubungan dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui upaya guru menanamkan nilai karakter mandiri 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. 
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   Manfaat penelitian 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui manfaat dari 

pemahaman mata pelajaran ekonomiyang didalamnya mengandung usaha 

guru dalam menanamkan nilai karakter mandiri belajar. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah guru 

ekonomi mengambil tindakan perbaikan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajarannya yang berkaitan dengan penanaman nilai karakter 

mandiri. 

c. Bagi sekolah 

Untuk bahan masukan bagi sekolah dalam upaya penanaman 

pemahaman nilai karakter mandiri. 

d. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi di 

Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar 

Strata I (Sarjana Pendidikan atau S.Pd). 


