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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah proses belajar untuk penyesuaian individu-individu 

secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya, cita-cita masyarakat, dan 

suatu proses di mana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk 

menjalankan kehidupan, serta untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan 

efisien.
1
 Untuk mencapai tujuan tersebut,maka melalui pengintegrasian 

pendidikan karakter kesetiap proses pembelajaran berupaya mengembangkan 

nilai-nilai karakter pada siswa sehingga mereka memiliki nilai dan karakter 

sebagai karakter dirinya, serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan. Adapun salah satu nilai karakter yang harus dimiliki siswa adalah 

nilai karakter mandiri. 

Karakter mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
2
 Karakter 

mandiri siswa tersebut tercermin dalam sikap dan tingkah laku selama proses 

belajar mengajar, dimana siswa memiliki inisiatif,memiliki  rasa percaya diri 

memperoleh kepuasan dari usahanya, mampu mengendalikan tindakan dan 

menghargai segala potensi yang dimiliki oleh siswa. Siswa yang mandiri 

selalu melakukan sesuatu tindakan atas perbuatan tanpa harus bergantung pada 

orang lain.  Begitu juga  siswaselalu berusaha melakukan atau memenuhi 

tugas-tugasnya dengan usaha sendiri sesuai dengan kemampuan yang 

                                                             
1
Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter Di sekolah: Konsep dan Praktik 

Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013), hlm. 34. 
2
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana. 2011), hlm. 75. 



2 
 

dimilikinya. Karakter mandiri dapat diperoleh dari pengetahuan dan 

pemahaman yang siswa miliki. 

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami setelah sesuatu diketahui dan diingat. Pemahaman 

adalah tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan.
3
  Misalnya 

siswa menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca 

atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang dicontohkan, atau 

menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Dengan kata lain, 

memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihat dari berbagai 

segi.
4
 Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat 

memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu 

dengan menggunakan kata-kata sendiri. Pemahaman  merupakan jenjang 

kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau 

hafalan.
5
Proses pembelajaran yang baik adalah proses yang memudahkan 

siswa dalam memahami materi pelajaran yang di ajarkan. Siswa memahami 

suatu pelajaran apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan 

uraian yang lebih rinci tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan 

kata-katanya sendiri. Pemahaman yang kuat akan tinggal lama dan melekat 

dalam pemikiran. Kebanyakan orang mengira bahwa belajar adalah 
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menghafal. Padahal dalam kenyataannya, orang menghafal belum tentu paham 

tetapi orang yang paham sudah pasti mengerti. 

 Pemahaman materi pembelajaranmasalah ekonomi merupakan salah 

satu materi pada mata pelajaran ekonomi yang bisa dijadikan salah satu 

wahana dan sarana mengajarkan karakter mandiri.Seperti yang dituliskan 

Alam S dalam bukunya, bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam materi 

masalah ekonomi adalah jujur, disiplin, kerja keras, kreatif dan 

mandiri.
6
Berdasarkan penjelasan tersebut, terkandung betapa besarnya 

penekanan terhadap karakter mandiri untuk mencapai tujuan bersama dalam 

pembelajaran materi masalah ekonomi. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru pada kelas X IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) 

pembelajaran materi masalah ekonomi sudah dilakukan dengan baik yang 

ditandai dengan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan dari hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran materi masalah ekonomi terlihat bahwa 

umumnya nilai siswa mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang di 

tetapkan sekolah pada mata pelajaran ekonomi yaitu 70,tetapi pada 

kenyataannya karakter mandiri siswa terhadap pemahaman materi masalah 

ekonomi belum maksimal. Penulis masih banyak menemukan gejala-gejala 

berikut: 

1. Siswa masih tergantung kepada informasi tentang pelajaran ekonomi 

yang disediakan oleh guru 

                                                             
6
Alam S, Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X Kurikulum 2013,(Jakarta:  Erlangga. 2013), 

hlm. 65. 



4 
 

2. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas rutin yang diberikan oleh 

guru 

3. Masih ada siswa yang malu bertanya kepada guru tentang materi masalah 

ekonomi yang belum dipahami 

4. Masih ada siswa yang tidak berani mengemukakan pendapat/ saran di 

depan kelas saat belajar ekonomi 

Berdasarkan gejala yang ditemukan penulis, terlihat bahwasanya masih 

ada siswa yang karakter mandiri nya kurang maksimal.Oleh karena itu 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman 

MateriMasalah Ekonomi Terhadap Karakter Mandiri Siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru”. 

B. Penegasan istilah 

Menghindari kesalahpahaman maka penulis menegaskan beberapa 

istilah berkaitan dengan judul, yaitu: 

a) Pemahaman 

Pemahaman menurut Mohammad Ali dalam bukunya adalah 

Kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, 

menjelaskan, atau meringkas suatu pengertian.
7
 

Sedangkan menurut Yusuf Anas, yang dimaksud dengan 

pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang 

sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.
8
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Jadi berdasarkan beberapa definisi pemahaman, dapat 

disimpulkan bahwa Pemahaman ( Comprehension ) adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerti atau memahami setelah sesuatu diketahui dan 

diingat.  

b) Masalah ekonomi  

Menurut Alam S masalah ekonomi adalah adanya 

ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan 

alat pemuas kebutuhan yang terbatas.
9
 

Sedangkan menurut Pratama Rahardja dalam bukunya, masalah 

ekonomi adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka 

Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan 

dengan sumber daya yang langka 

c) Karakter Mandiri  

Menurut Muclas Samawi karakter mandiri (independent) 

merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri dengan upaya 

sendiri dan tidak bergantung orang lain. 

Sedangkan menurut Suparman didalam bukunya mengatakan 

bahwa karakter mandiri adalah Akhlak, watak, budi pekerti dan mental 
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manusia agar hidupnya tidak tergantung atau bersandar kepada pihak-

pihak lain.
10

 

Jadi Karakter Mandiri adalah sikap atau perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nilai 

karakter mandiri yang dimaksud dalam penelitian ini perilaku siswa 

dalam melaksanakan tugas-tugas belajar dengan baik, mampu 

menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya tanpa bantuan atau 

ketergantungan pada orang lain. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dapat di identifikasi masalah yang terkait dalam penelitian ini adalah:  

a. Kurangnya karakter mandiri siswa dalam belajar materi masalah 

ekonomi 

b. Pengaruh pemahaman materimasalah ekonomi terhadap karakter 

mandiri siswa belum maksimal 

2. Batasan  masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti memfokuskan untuk 

melakukan penelitian mengenai pemahaman  materi masalah ekonomi dan 

karakter mandiri siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Pekanbaru 
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3. Rumusan masalah 

Berdasarkan  beberapa identifikasi masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahannya adalah apakah ada pengaruh pemahaman 

materi masalah ekonomi terhadap karakter mandiri siswa di sekolah 

menengah negeri atas negeri 2 pekanbaru. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemahaman materi masalah ekonomi terhadap karakter mandiri siswa 

kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti, untuk memperoleh wawasan berpikir, penulisan ilmiah dan 

melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi penulis sebagai 

sarjana lengkap strata satu (S1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada 

Prodi pendidikan ekonomi. 

b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

siswa untuk meningkatkan karakter mandiri 

c. Bagi guru, sebagai bahan masukan bagi guru untuk menjadikan 

pembelajaran masalah ekonomi sebagai alternative untuk meningkatkan 

karakter mandiri siswa 

d. Bagi sekolah, sebagai masukan agar sekolah lebih meningkatkan 

penerapan karakter, terutama karakter mandiri 

 


