
 7 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

   Pengertian Upaya Guru 

Upaya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah usaha, ikhtiar, syarat 

untuk menyampaikan hal ihwal sedapat-dapatnya atau melakukan sesuatu 

guna mencari jalan keluar terhadap sesuatu.
10

 Kata guru dalam bahasa Arab 

disebut mu’allim dan dalam bahasa Inggris teacher itu memang memiliki arti 

sederhana, yakni seorang yang pekerjaannya mengajar orang lain.
11

 Menurut 

McLeod dalam The New Collins Dictionary and Thesaurus, yang dikutip 

Muhibbin Syah menyatakan guru adalah seseorang yang mempunyai 

kemampuan dalam menata dan mengelola kelas.
12

 Sedangkan menurut UU 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1: “Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah”.
13

 

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa guru 

adalah orang yang mendidik, membimbing, membina, dan ikut bertanggung 

jawab dalam membentuk dan membina karakter siswa. Jadi, upaya guru 

adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pendidik yang memiliki 

                                                           
10

 Tri Rama K, Op.Cit., hlm. 571 
11

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan,Suatu Pendekatan Baru, Bandung: Remaja 

Rosda Karya Offset, 2013, cet.18, hlm. 222  
12

Ibid, hlm. 222 
13

 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011, hlm. 3 
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sejumlah kompetensi khusus dengan berbagi usaha untuk menjadikan siswa 

pribadi yang mandiri dalam belajar. 

   Pengertian Menanamkan 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia menanamkan berasal dari kata 

tanam yang memiliki makna memasukan, membangkitkan, memelihara dan 

menempatkan sesuatu yang seharusnya.
14

 Penanaman karakter yang dimaksud 

adalah menanam nilai untuk mencapai kematangan karakter melalui 

penanaman rasa kasih dalam lingkungan keluarga maupun melalui 

pendidikan.
15

 Jadi menanamkan yang dimaksud disini adalah memasukkan 

atau mengajarkan nilai karakter mandiri belajar dalam diri setiap siswa. 

   Pengertian Nilai Karakter Mandiri 

Istilah “mandiri” berasal dari kata dasar “diri” kemudian membentuk 

satu kata keadaan atau kata benda. Konsep yang sering digunakan atau 

berdekatan dengan kemandirian adalah autonomy.
16

 Kata mandiri 

mengandung arti tidak tergantung kepada orang lain, bebas, dan dapat 

melakukan sendiri.
17

 Menurut Chaplin dalam bukunya Dictionary of 

Psychology yang dikutip Desmita, menyatakan bahwa karakter mandiri adalah 

kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa 

memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri.
18

 Karakter mandiri 

                                                           
14

Tri Rama, Op.Cit.,hlm. 504 
15

 Daryanto dan Suryatri Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 

Yogyakarta: Gava Media, 2013, hlm. 4 
16

Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014, hlm. 185 
17

 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Jakarta: 

PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 353 
18

Desmita, Op.Cit., hlm. 185 
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biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan 

inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, 

membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa 

ada pengaruhi dari orang lain.
19

 Menurut Syamsul Kurniawan nilai karakter 

mandiri merupakan sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
20

 

Nilai karakter mandiri muncul dan berfungsi ketika peserta didik pada 

posisi yang menuntut suatu tingkat kepercayaan diri. Menurut Steiberg dalam 

Adolescence yang dikutip Desmita membedakan nilai karakter mandiri atas 

tiga bentuk kemandirian, yaitu: 

a. Mandiri emosi, yaitu aspek kemandirian yang menyatakan perubahan 

kedekatan hubungan emosional antar individu, seperti hubungan 

emosional peserta didik dengan guru atau dengan orangtuanya. 

b. Mandiri tingkah laku, yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan-

keputusan tanpa tergantung pada orang lain dalam melakukannya secara 

bertanggung jawab. 

c. Mandiri nilai, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang 

benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting.
21

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan karakter mandiri belajar siswa adalah tabiat, cara berfikir, 
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Ibid, hlm. 185  
20

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, Cet.III, 

hlm. 41 
21

Desmita, Op.Cit., hlm. 186 
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sifat, sikap dan prilaku siswa yang tidak bergantung pada orang lain teman 

maupun guru dalam kegiatan pembelajaran. 

   Pengertian Belajar  

Menurut Slameto belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
22

 Kemudian menurut Skinner dalam bukunya Educational 

Psychology: The Theaching-Learning Process yang dikutip Muhibbin Syah 

mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian 

tingkah laku yang berlangsung secara progresif.
23

 Selain itu, belajar menurut 

Witting dalam bukunya Psychology of Learning, belajar adalah perubahan 

yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah 

laku suatu organisme sebagai hasil pengamatan.
24

 Sedangkan menurut 

Aunurrahman seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila di 

dalam dirinya telah terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti dan sebagainya.
25

 

Berdasarkan definisi belajar menurut para ahli dapat disimpulkan 

penulis bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang di 

peroleh atau di timbulkan sebagai akibat dari latihan dan pengalaman yang 

diperoleh sebelumnya. Jadi, berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa upaya guru menanamkan nilai karakter mandiri belajar siswa adalah 

                                                           
22

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010, hlm. 2 
23

Muhibbin Syah, Op. Cit., hlm. 88 
24

Ibid,  hlm. 89 
25

 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2014,hlm. 34 
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usaha yang dilakukan oleh guru untuk menanamkan dan membentuk karakter 

mandiri siswa yang berupa sikap dan prilaku selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan berbagai cara. Penanaman nilai karakter 

mandiri oleh guru berhasil jika setiap siswa menikmati proses belajar tanpa 

menganggu teman-temannya dalam mengerjakan tugas dan lingkungan 

fisiknya kondusif untuk belajar 

   Indikator Upaya Guru Menanamkan Nilai Karakter Mandiri Belajar 

Siswa 

Guru sangat dianjurkan untuk melakukan suatu upaya untuk 

menanamkan nilai karakter mandiri belajar siswa, upaya ini menurut para ahli 

dapat dilakukan melalui sebagai berikut: 

Menurut Sugandi, upaya guru menanamkan nilai karakter mandiri 

belajar siswa dapat dibentuk melalui: 

a. Guru memberikan peserta didik tugas kelompok 

b. Guru memberikan tugas individual kepada peserta didik setelah di dalam 

suatu kelompok 

c. Guru memberikan tugas unit dengan kemungkinan memilih macam-

macam kegiatan dan pengalaman bagi setiap peserta didik 

d. Guru tidak hanya memberikan tugas-tugas yang berupa hafalan-hafalan 

saja, tetapi perlu juga pengajaran dengan eksperimen, demonstrasi, 

pemecahan soal dan membangkitkan aktivitas peserta didik.
26

 

Sedangkan menurut Daryanto dan Suryatri Darmiatun, indikator nilai 

karakter mandiri meliputi: 

                                                           
26

Sugandi, Orientasi dan Psikologi Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 118 
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a. Indikator sekolah: menciptakan situasi sekolah yang membangun 

kemandirian peserta didik.  

b. Indikator kelas: menciptakan suasana kelas yang memberikan kesempatan 

kepeda peserta didik untuk bekerja mandiri.
27

 

Adapun indikator untuk nilai karakter mandiri kelas 10-12 sekolah 

menengah atas, antara lain: 

a. Mencari sumber di perpustakaan untuk menyelesaikan tugas sekolah tanpa 

bantuan pustakawan. 

b. Menerjemahkan sendiri kalimat bahasa Indonesia kebahasa asing atau 

sebaliknya.
28

 

Menurut  Majid, upaya guru menanamkan nilai karakter mandiri 

belajar siswa dapat dilakukan melalui: 

a. Tujuan belajar, jenis dan jenjangnya 

b. Cara penyajian bahan pelajaran 

c. Media yang digunakan 

d. Waktu yang diberikan dan jadwalnya 

e. Prosedur kegiatan belajar 

f. Instrument dan prosedur penilaian.
29

 

Selanjutnya menurut Wedemeyer dan Moore dalam Peer Interaction 

and Behavioral Development of the Individual Child yang dikutip oleh 

Rusman, mengatakan nilai karakter mandiri belajar dapat ditinjau dari ada 

tidaknya kesempatan yang diberikan kepada peserta didik: 

                                                           
27

 Daryanto dan Suryatri Darmiatun, Op.Cit., hlm. 137 
28

Ibid, hlm. 153 
29

Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 104 
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a. Dalam menentukan tujuan pembelajaran 

b. Dalam memilih cara dan media belajar yang digunakan untuk mencapai 

tujuan 

c. Dalam menentukan cara, alat, dan kriteria evaluasi hasil belajarnya.
30

 

Karakter mandiri adalah kecakapan yang berkembang sepanjang 

rentang kehidupan individu, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pengalaman pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu 

melakukan upaya-upaya pengembangan nilai karakter mandiri peserta didik, 

diantaranya melalui: 

a. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 

memungkinkan anak merasa dihargai. 

b. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan 

dan dalam berbagai kegiatan sekolah. 

c. Memberi kebebasan kepada anak untuk megekplorasi lingkungan, 

mendorong rasa ingin tahu mereka. 

d. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak 

membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. 

e. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak.
31

 

Agar siswa menjadi pribadi yang mandiri seharusnya diberikan 

otonomi dalam belajar. Otonomi tersebut terwujud dalam beberapa kebebasan 

sebagai berikut: 
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 Rusman, Op.Cit., hlm. 359 
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a. Peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

belajarnya. 

b. Peserta didik boleh ikut menentukan bahan belajar yang ingin 

dipelajarinya dan cara mempelajarinya. 

c. Peserta didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan 

kecepatannya sendiri. 

d. Peserta didik dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan digunakan 

untuk menilai kemajuan belajarnya.
32

 

Karakter mandiri belajar diberikan kepada siswa dengan maksud agar 

siswa mempunyai tanggung jawab dan untuk mengatur dan mendisiplikan 

dirinya dan mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan sendiri. Sikap-

sikap tersebut perlu dimiliki peserta didik karena hal tersebut merupakan ciri 

kedewasaan seorang pelajar. 

   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Guru Menanamkan Nilai 

Karakter Mandiri Siswa 

Menurut Yamin dan Sabri dalam jurnal Komala, ada beberapa hal yang 

mempengaruhi upaya guru menanamkan nilai karakter mandiri siswa sebagai 

berikut: 

a. Kepercayaan 

Suasana sekolah yang terasa asing dan berat bagi siswa, maka guru perlu 

menanamkan rasa percaya diri dalam diri siswa dengan memberikan 

kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan sendiri oleh 

siswa.  

                                                           
32

 Rusman, Op.Cit., hlm. 353 



15 

 

 
 

b. Kebiasaan 

Guru memberikan kebiasaan yang baik kepada siswa sesuai dengan 

tingkat kemampuan dan perkembangannya, misalnya melayani dirinya 

sendiri agar tidak bergantung pada orang lain. 

c. Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal yang penting bagi guru dalam menjelaskan 

kemandirian kepada siswa dengan bahasa yang mudah dipahami. 

d. Disiplin  

Mandiri erat kaitannya dengan disiplin yang merupakan proses yang 

dilakukan oleh pengawasan dan bimbingan oleh guru yang konsisten.
33

 

Selanjutnya Mohammad Ali dan Mohammad Asrori menjelaskan ada 

sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi nilai karakter mandiri secara 

umum, yaitu sebagai berikut: 

a. Gen atau keturunan orang tua 

Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurun 

kepada anak yang memiliki kemandirian juga. Namun, ada yang 

berpendapat bahwa kemandirian muncul berdasarkan cara orang tua 

mendidik anaknya bukan dari sifatnya. 

b. Pola asuh orang tua 

Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi 

perkembangan kemandirian anak remaja. Orang tua yang terlalu banyak 

melarang atau mengeluarkan kata “jangan” kepada anak tanpa disertai 

                                                           
33

 Komala, Mengenal dan Mengembangkan Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Pola 

Asuh Orang Tua dan Guru, Bandung: Tunas Siliwangi, 2015, Vol: 1, No. 1, hlm. 39, di Unduh 19 

April 2017, pukul :22.45 Wib 
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dengan penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan 

kemandirian anak.  

c. Sistem pendidikan di sekolah 

Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi 

pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinisasi tanpa argumentasi 

akan menghambat perkembangan kemandirian remaja. 

d. Sistem kehidupan di masyarakat 

Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya 

hierarki struktur sosial merasa kurang aman atau mencekam serta kurang 

menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan prouktif dapat 

menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja.
34

 

Selanjutnya menurut Desmita, menyebutkan beberapa gejala yang 

berhubungan dengan permasalahan nilai karakter mandiri yang perlu 

mendapat perhatian dunia pendidikan, yaitu: 

a. Ketergantungan disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena niat sendiri 

yang ikhlas. 

b. Sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Ketidakedulian terhadap 

lingkungan hidup merupakan gejala perilaku implusif yang menunjukkan 

bahwa kemandirian masyarakat masih rendah. 

c. Sikap hidup konfirmistis (pembenaran) tanpa pemahaman dan 

konformistik (pembenaran) dengan mengorbankan prinsip. Mitos bahwa 

segala sesuatunya bisa diatur yang berkembang dalam masyarakat 

                                                           
34

 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Op. Cit., hlm. 118 
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menunjukkan adanya ketidakjujuran dalam berpikir dan bertindak serta 

kemandirian yang masih rendah.
35

 

Gejala-gejala tersebut merupakan bagian kenala umum dalam 

mempersiapkan indiviu-individu yang mengarugi kehidupan masa mendatang 

yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Oleh sebab itu, perkembangan 

karakter mandiri siswa menuju kearah kesempurnaan menjadi sangat penting 

untuk dilakukan secara serius, sistematis dan terprogram. 

   Materi Konsep Dasar Ilmu Ekonomi 

Materi pembelajaran adalah bahan yang dipikirkan, dibicarakan, 

dibahas, dan diajukan dalam kegiatan belajar siswa. Materi pembelajaran 

dapat dibedakan menjadi: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
36

 Materi 

pembelajaran konsep dasar ilmu ekonomi merupakan salah satu pokok 

bahasan pada mata pelajaran  ekonomi kelas X IPS di Madrasah Aliyah 

Negeri Kampar. 

Penulis akan menguraikan tetang pembelajaran materi konsep dasar 

ilmu ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri Kampar yang terdiri dari beberapa 

sub pokok bahasan diantaranya adalah: 

a. Pengertian Ilmu Ekonomi 

Menurut Robert B. Ekelund Jr. dan Robert D. Tollison mengatakan 

bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan 

masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk 

mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan 
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Desmita, Op.Cit., hlm. 189 
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Wina Sanjaya,  Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 2010, 

hlm. 142 
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mereka. Sedangkan menurut N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu 

ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber 

daya yang langka
37

. 

b. Inti Masalah Ekonomi 

   Kelangkaan  

Inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan 

(scarcity) adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya 

ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. 

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan: pertama, sumber daya 

ekonomi bersifat terbatas. Kedua, pemenuhan kebutuhan memerlukan 

sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Kelangkaan semakin nyata 

ketika kita ingin memanfaatkan sumber daya ekonomi, seperti sumber 

daya alam, tenaga kerja, modal dan keterampilan kewirausahaan. 

Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 

sebagai berikut: 

a) Adanya keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam 

b) Adanya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia 

c) Adanya keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya 

ekonomi yang ada 

d) Adanya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan 

penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan
38
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Alam. S, Mandiri Ekonomi Jilid 1 untuk SMA/MA Kelas X, Jakarta: Erlangga, 2016, 
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   Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan 

Kebutuhan yang tidak terbatas 

Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya: 

a) Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas, kebutuhan 

dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan 

kebutuhan tersier. 

b) Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dibedakan 

menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan umum. 

c) Jenis kebutuhan berdasarkan waktu kebutuhan dibedakan atas 

kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. 

d) Jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan dibedakan 

atas alat pemenuhan kebutuhan jasmani dan alat pemenuh 

kebutuhan rohani.
39

 

Barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan 

Barang adalah alat pemenuh kebutuhan manusia yang 

mempunyai bentuk fisik. Sedangkan jasa adalah alat pemenuh 

kebutuhan yang tidak berbentuk, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. 

Barang pemuas kebutuahan dapat dibedakan menjadi: 

a) Berdasarkan cara memperoleh, barang dapat dibedakan menjadi 

barang ekonomi dan barang non ekonomi. 
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b) Berdasarkan kepentingan, barang dapat dibedakan menjadi barang 

inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. 

c) Berdasarkan penggunaan, barang dapat dibedakan menjadi barang 

pribadi dan barang publik. 

d) Berdasarkan hubungan pemakaian, barang dapat dibedakan 

menjadi barang subsitusi dan barang komplementer. 

e) Berdasarkan cara pengerjaan atau cara pengolahan, barang dapat 

dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi dan 

barang jadi. 

f) Berdasarkan bentuk dan sifat, barang dapat dibedakan menjadi 

barang tetap dan barang bergerak
40

. 

Menurut A. J. Meyers, berdasarkan kegunaan suatu barang 

dapat dibedakan menjadi: 

a) Kegunaan bentuk (form utility) 

b) Kegunaan tempat (place utility) 

c) Kegunaan waktu (time utility) 

d) Kegunaan milik (ownership utility)
41

 

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan 

kebutuhan setiap individu. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan peradaban.
42
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   Pilihan dan skala prioritas 

Menentukan pilihan yang tepat 

Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a) Analisis biaya peluang 

b) Analisis biaya manfaat 

c) Mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi 

d) Menyadari situasi ketika seseorang harus membuat keputusan 

untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain karena 

alasan ekonomis (trade off ) 

e) Berpegang pada prinsip ekonomi adalah tindakan dengan 

pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, 

atau tindakan dengan pengorbanan yang minimal untuk 

mendapatkan hasil tertentu
43

. 

Dalam kegiatan konsumsi, ada beberapa prinsip yang 

mendasari pilihan konsumen, yaitu: 

1  Pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan 

2  Konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan 

alternatif 

3  Konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi 

sempurna, tetapi pengetahuan dan pengalaman akan membantu 
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4  Terjadinya hukum nilai guna marginal, yaitu ketika jumlah 

konsumsi meningkat, nilai guna marginal yang didapat dari 

mengonsumsi unit tambahan akan menurun.
44

 

Skala prioritas  

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi atau kondisi 

ketika alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan 

manusia tak terbatas adalah dengan menetapkan skala prioritas. Skala 

prioritas antara lain sebagai berikut: 

Prioritas I : kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang 

Prioritas II : kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa akan dating 

Prioritas III: kebutuhan tersier
45

 

   Biaya peluang 

Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk 

mendapatkan sesuatu. Biaya peluang muncul ketika kita melakukan 

suatu kegiatan dan mengorbankan kegiatan lain. Biaya peluang 

berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah 

pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan 

(kegiatan ekonomi), tanpa mempertimbangkan kerugian karena 

dikorbankannya kegiatan lain. Jadi, biaya sehari-hari muncul dari 

kegiatan yang dilakukan. Biaya peluang muncul dari kegiatan lain 

yang tidak dilakukan
46

. 
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   Prinsip dan motif ekonomi 

Prinsip ekonomi menurut Mankiw adalah dasar berpikir yang 

digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui 

pengorbanan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

pengorbanan sekecil mungkin. 

Prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen ketika 

melakukan kegiatan ekonomi menjadi lebih terarah, rasional, dan 

cermat. Prinsip ekonomi juga berlaku bagi kegiatan produksi. Prinsip 

ekonmi akan membuat tindakan seorang produsen ketika melakukan 

kegiatan ekonomi menjadi lebih rasional dan tepat. Berdasarkan 

prinsip ekonomi, produsen dapat menghasilkan barang dan jasa dalam 

jumlah dan mutu tertentu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. 

Prinsip ekonomi juga berlaku dalam kegiatan distribusi. Prinsip 

ekonomi akan membuat seorang distributor melakukan kegiatan 

distribusi dengan lebih rasional dan tepat. 

Motif ekonomi itu dapat kita bagi atas tiga bagaian, yaitu motif 

kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi dan motif kegiatan 

distribusi. Motif yang mendorong orang untuk melakukan berbagai 

kegiatan produksi adalah motif ekonomi berupa imbalan non materi
47

. 

   Pembagian ilmu ekonomi 

Ilmu ekonomi dibedakan atas tiga kelompok dasar, yaitu: 
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a) Ekonomi deskriptif, bekerja dengan mengumpulkan informasi-

informasi faktual mengenai masalah ekonomi. 

b) Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas 

menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan 

merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau 

teori ekonomi. 

c) Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan 

hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang 

dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif.
48

 

   Ekonomi syariah 

Menurut Muhammad Amin Suma, mendefinisikan ekonomi 

syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai 

sudut pandang ke Islaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. 

Naqvi dalam Mubarok menyatakan terdapat lima hal yang 

membentuk sistem ekonomi syariah, yaitu kepemilikan faktor-faktor 

produksi, sistem rangsangan, alokasi sumber dana, jaminan sosial dan 

program penanggulangan kemiskinan, serta penghapusan dan riba dan 

implementasi zakat. 

Sedangkan Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja menyatakan prinsip-

prinsip umum ekonomi syariah sebagai berikut: 

a) Hutan, air, dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah swt 

dan tidak boleh dimiliki secara individu 
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b) Negara adalah wakil Allah di bumi yang mempunyai otoritas 

mengatur dan mengelola hutan, air dan udara dengan segala isinya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 

c) Negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan 

masyarakat secara jasmani dan rohani (spiritual) 

d) Negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai 

dengan garis ketentuan Allah Swt. yaitu keadilan, keseimbangan 

dan kemanusiaan 

e) Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dengan Allah Swt. serta 

hukum dan peraturan yang ditetapkan Negara.
49

 

B. Penelitian yang Relevan 

Ketika ditelusuri referensi maupun penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan, penelitian tentang upaya guru dan nilai karakter mandiri telah banyak 

diteliti oleh orang lain dikalangan mahasiswa seperti:  

1. Septi Setiani, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Pendidikan Ekonomi pada 

Tahun 2015 dengan judul: “Upaya Guru Meningkatkan Pemahaman pada 

Materi Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang Jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Sekolah Menengah Atas Serirama Pekanbaru”. Penelitian ini dilakukan 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan 

wawancara, dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa upaya guru 
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meningkatkan pemahaman pada materi siklus akuntansi perusahaan dagang 

jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Atas Serirama Pekanbaru 

dapat dikategorikan cukup maksimal dengan presentase 59.64%.
50

 

2. Debi Pratama, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Pendidikan Ekonomi pada 

Tahun 2016 dengan judul: “Implementasi Nilai Karakter Mandiri Siswa pada 

Materi Bank dan Lembaga Keuangan di Sekolah Menengah Atas Negeri   

Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik observasi dan wawancara, dari penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa implementasi nilai karakter mandiri siswa pada materi 

bank dan lembaga keuangan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuok 

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dapat dikategorikan baik.
51

 

Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut, kajian penelitian peneliti 

memiliki perbedaan yakni dari segi judul dan permasalahannya yaitu Upaya Guru  

Menanamkan Nilai Karakter Mandiri pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah 

Aliyah Negeri Kampar belum pernah diteliti. 

C. Konsep Operasional Penelitian 

Konsep operasional penelitian adalah konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap kerangka teoritis agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dan penyimpangan dari kerangka teoritis.  Berdasarkan kajian tersebut, maka 
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dirumuskan konsep penelitian tentang upaya guru menanamkan nilai karakter 

mandiri belajar siswa. 

Adapun indikator-indikator tentang upaya guru dalam menanamkan nilai 

karakter mandiri belajar siswa menurut Sugandi, yaitu sebagai berikut: 

1. Guru memberikan peserta didik tugas kelompok, melalui: 

a. Guru memberi kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk 

melakukan diskusi 

b. Guru memberi kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk 

mengumpulkan informasi  

c. Guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

d. Guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk saling bertukar 

informasi dengan kelompok lain  

2. Guru memberikan tugas individual kepada peserta didik setelah di dalam suatu 

kelompok, melalui: 

a. Guru memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk membahas 

materi Pengertian ilmu ekonomi, Masalah ekonomi, Pilihan dan Skala 

prioritas 

b. Guru memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk membahas 

materi Kebutuhan dan Alat pemuas kebutuhan, Biaya peluang (opportunity 

cost), dan Prinsip ekonomi 
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c. Guru memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk membahas 

materi Motif ekonomi, Ekonomi deskriptif, Teori ekonomi, dan Ekonomi 

terapan 

d. Guru memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk membahas 

materi Ekonomi syariah (pengertian, tujuan, prinsip, dan karakteristik 

ekonomi syariah) 

3. Guru memberikan tugas unit dengan kemungkinan memilih macam-macam 

kegiatan dan pengalaman bagi setiap peserta didik, melalui: 

a. Guru memberikan siswa tugas untuk melakukan pengamatan  terhadap 

lingkungan sekitar dalam belajar 

b. Guru meminta siswa membuat laporan hasil pengamatan 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil 

pengamatan 

4. Guru tidak hanya memberikan tugas-tugas yang berupa hafalan-hafalan saja, 

tetapi perlu juga pengajaran dengan pemecahan soal dan membangkitkan 

aktivitas peserta didik, melalui: 

a. Guru meminta siswa mengerjakan soal studi kasus 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dalam belajar 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ide-ide 

dalam belajar 

d. Guru memberikan pujian verbal dan/atau non verbal terhadap siswa yang 

memberikan respons dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

 


